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Tiivistelmä

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 22,7 ha ja sijaitsee n. 6 km kaupungin keskustasta
itä-koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Hevossuontien molemmin puolin Koillisella te-
ollisuusalueella Fingridin sähköaseman ja Hevossuon jäteaseman naapurissa.

Hevossuontien eteläpuolinen alue on kallioaluetta, jolle on laadittu Rauman kaupun-
gin toimesta kiviaineksen ottosuunnitelma vuonna 2014. Pohjaolosuhteiltaan Hevos-
suontien pohjoispuoli jakautuu kallio- ja moreenialueisiin sekä näiden väliin jääviin
paikoin soistuneisiin alueisiin, joissa pohjamaa on turvetta tai liejuista savea. Soistu-
neilla alueilla pehmeiden maakerrosten paksuus vaihtelee.

Suunnittelualueella on tehty liito-oravahavaintoja ja sillä sijaitsee kiinteä muinaisjään-
nös (Karenius). Nykytilanteessa kaava-alueella ei ole rakennuksia. Lähimmät asuin-
rakennukset ovat noin 230 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta.

Kaava-alueen hulevedet kulkevat laskuojia myöden raakavesikanavaan, joka palve-
lee metsäteollisuutta ja on Rauman vesilaitoksen vesilähde talousveden valmistuk-
sessa.

Asemakaavan tavoitteet
Kaavan tavoitteena on mahdollistaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan
tai varastoivan laitoksen (T/kem) sijoittuminen Hevossuontien alueelle.

Koillisen teollisuusalueen sisälle on arvioitu, elinkeinopoliittisin perustein, tarve varau-
tua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem-alue. Alueen suunnittelussa käytetään suun-
nitteluoletuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edellyttää merkittävälle vaarallisia kemikaa-
leja valmistavalle tai varastoivalle laitokselle asemakaavaan erityistä T/kem merkin-
tää. Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille,
että kunta on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan
ja ymmärtää sijoituksen vaikutukset.

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Kaavaprosessin vaiheet
Yrityspalvelutyöryhmä päätti kokouksessaan (18.11.2016), että T/kem laitoksen sijoit-
tumista Hevossuontien varrelle selvitellään kaavallisesti. Kaupunginhallitus oikeutti
kokouksessaan (30.3.2017 § 181) kaavoituksen tilaamaan kaavatyöhön vaadittavat
asiantuntijaselvitykset.

Kaavatyö (Lakari, Kuivassuo) sisältyy vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. Kaavatyöstä
on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskatsauksessa, joka
julkaistiin 31.3.2017 ilmestyneessä Rauman kaupungin tiedotuslehdessä 1/2017.
Kaavoituskatsauksesta on lisäksi kuulutettu 5.4.2017.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui 31.8.2017 ja se on tarkistettu
19.9.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin alueen maanomistajille,
kaava-alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen maanomistajille sekä lähimpien asuinkiin-
teistöjen omistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide
Fingrid Oyj:ltä. Vastine aloitusvaiheen mielipiteeseen käsiteltiin kaavoitusjaoksen ko-
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kouksessa 12.12.2017 (KVJ 124 §). Varsinaisia viranomaislausuntoja ei aloitusvai-
heessa saatu.

Samanaikaisesti Lakarin T/kem-asemakaavatyön kanssa on käynnissä ollut Koillisen
teollisuusalueen osayleiskaavatyö. Asemakaava-alue sisältyy Koillisen teollisuusalu-
een osayleiskaava-alueeseen. Käsillä olevan asemakaavan sijainti ja kaupunkiraken-
teelliset perusteet on ratkaistu vielä vireillä olevan osayleiskaavatyön avulla.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 21.12.2017 – 1.2.2018 välisen ajan ja siitä pyydettiin lau-
sunnot asianomaisilta tahoilta. Luonnosvaiheessa saatiin yksi mielipide.

Fingrid Oyj:ltä saatu kommentti on käsitelty luonnosvaiheessa lausuntona. UPM Pa-
per ENA Oy, DNA Oyj ja Rauman Energia Oy toteavat kommenteissaan, etteivät ne
anna lausuntoa kaavaluonnoksesta. Viranomaislausunnot saatiin Satakuntaliitolta,
Satakunnan Museolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Turvallisuus- ja kemikaa-
livirastolta (Tukes), Ympäristö- ja lupalautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta
sekä Aluepalveluilta. Sivistystoimialalla ei ole huomautettava ja Terveysvalvonta ei
lausu Hevossuontien teollisuusalueesta.

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot sekä vastineet niihin käsiteltiin
kaavoitusjaoksen kokouksessa 13.3.2018 (KVJ 34 §).

Kaavaehdotus ja rakentamistapaohjeet olivat nähtävillä 22.3. – 23.4.2018. Muistutuk-
sia kaavaehdotuksesta ei jätetty. Viranomaislausunnot pyydettiin ja saatiin ELY-
keskukselta ja Satakuntaliitolta. Lisäksi saatiin lausunto Fingrid Oyj:ltä. Eurajoen kun-
ta totesi, ettei sillä ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta.

Asemakaava
Kaavassa Koilliselle teollisuusalueelle Hevossuon jäteaseman länsipuolelle Hevos-
suontien molemmin puolin osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet,
joille saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen (T/kem). Kahden T/kem-alueen yhteenlaskettu pinta-ala on n. 9,61 ha ja ra-
kennusoikeus n. 38 450 kem2.

Rakentuessaan T/kem-laitos asettaa ympäröivälle maankäytölle tiettyjä rajoituksia ja
muodostaa ympärilleen ns. konsultointivyöhykkeen. Kaavamerkintä T/kem ei estä
korttelialueen tai sen osan rakentumista tavanomaisena teollisuus- ja varastoaluee-
na.

Kaavaturvallisuustarkastelussa on selvitetty ympäristön haavoittuvien kohteiden ku-
ten asuinrakennusten asettamia vaatimuksia kaavoitukselle ja T/kem-laitoksen suun-
nittelulle. Lähin asuinrakennus sijaitsee n. 230 metrin etäisyydellä kaavan korttelialu-
eelta etelään. Hevossointien eteläisen korttelialueen T/kem1 määräyksen mukaan lai-
toksen asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaikutukset eivät saa ylittää 200 metrin ra-
jaa.

Kaavamerkinnöissä ja kaava-alueen rajauksessa on otettu huomioon lähellä sijaitse-
vat sähköasema, voimalinjat ja jäteasema. Hevossuon jäteasemalla ei ole kaava-
alueelle suuntautuvia laajentumistarpeita. Kaavavalmistelussa on pyritty turvaamaan
Rauman sähköaseman toiminta ja kehittämistarpeet.

Eteläisen korttelialueen itäosa on Hevossuon jäteaseman henkilöstötilojen läheisyy-
destä johtuen merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). T-alueen
pinta-ala on 1,48 ha ja rakennusoikeus tonttitehokkuuden e= 0,40 mukaan 5 900
kem2.
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Raskas liikenne kaava-alueelle tullaan ohjaamaan ensisijaisesti Luostarinkylän erita-
soliittymän ja Vuorenalhontien kautta. Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys poiste-
taan ja Vuorenalhontie linjataan liittymään Koillisväylään (AK 26-006 Lakari – Liinala).
Vaihtoehtoisesti raskas liikenne alueelle voi kulkea Kuivassuontien kautta. Tämä
edellyttää kuitenkin Kuivassuontien kantavuuden parantamista niin, että se kestää
raskaat ajoneuvot. Molemmissa tapauksissa raskaan liikenteen reitti kulkee teolli-
suusalueen läpi, jolloin vaarallisten aineiden kuljetukset eivät aiheuta turvallisuuson-
gelmia.

Kaava-alue sijaitsee teollisuuden raakavesikanavan valuma-alueella. Hulevesien hal-
lintaan on kaavatyössä kiinnitetty erityistä huomiota. Kaavamääräysten lähtökohtana
on, että kiinteistöiltä saa johtaa vain puhtaita hulevesiä raakavesikanavaan johtaviin
ojiin. Lisäksi kiinteistöjen tulee varautua onnettomuustilanteisiin ja osallistua huleve-
sien viivyttämiseen omalla tontilla.

Kaavakartalla on hulevesisuunnitelman (Ramboll 2017) mukaisesti esitetty yleisille
alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jotka perustuvat lähtökohtaan, että myös
kiinteistöillä viivytetään hulevesiä.

Suojaviheralueet (EV) on rajattu liito-oravaa ja sen siirtymäreittejä, muinaisjäännöstä,
hulevesien käsittelyä ja voimalinja-alueita silmällä pitäen. Kaava-alueen eteläosassa
on liito-oravan reviirialue, josta on kulkuyhteys eli ns. ekologinen käytävä jo tunnetuil-
le reviireille. Kaavassa on merkitty alueen osa, jolla sijaitsee luontodirektiivin liitteen
IV(a) mukaisen liito-oravan elinpiiri (sl1) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erit-
täin tärkeä alue, ekologinen käytävä, jolla tulee säilyttää liito-oravan tarvitsemia kul-
kuyhteyksiä varten puustoinen kaista (luo1).

Kareniuksen pronssikautinen kiviröykkiö on merkitty muinaismuistolailla rauhoitetuksi
kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja sii-
hen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museovi-
ranomaisen lausunto (sm1).

Asemakaavan toteuttaminen
Konkreettista rahoitusjärjestelyistä sovittua hanketta kemianteollisuuslaitoksen sijoit-
tamiseksi Lakariin ei kaavan laadinta-ajankohtana ole olemassa. Toisaalta on tiedos-
sa alueen kiinnostavuus erityisesti tärpättitislaamon sijoituspaikkana. Kaavatyöllä py-
ritään ennakoivasti turvaamaan Rauman kilpailuasetelmat, kun ko. laitoksen sijoitus-
päätös tehdään.

Kaavamerkintä T/kem ei estä korttelialueen tai sen osan rakentumista tavanomaise-
na teollisuus- ja varastoalueena. Tällöin tulee kuitenkin huomioida mahdollisen T/kem
laitoksen myöhempi sijoittuminen alueelle.

Alueen valmistaminen rakennuspaikaksi vaatii merkittäviä maanrakennustöitä: kallio-
alueilla louhintaa, pehmeiköillä esikuormitusta tai massanvaihtoa. Rakenteiden sijainti
ja perustustapa tulee valita maaperäolosuhteiden mukaan. Rakentaja kantaa vastuun
riittävistä maaperäselvityksistä ja oikeasta perustamistavasta.

Korttelialueille on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Ra-
kentamistapaohjeissa on annettu mm. tonttijärjestelyitä, kallioleikkausten maisemoin-
tia, hulevesien käsittelyä, kemikaalien varastointia sekä rakennettavuutta koskevia
määräyksiä.
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1. Lähtökohdat

1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Alueen yleiskuvaus
Kaava-alue on pinta-alaltaan n. 22,7 ha ja sijaitsee n. 6 km kaupungin keskustasta
itä-koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Hevossuontien molemmin puolin Koillisella te-
ollisuusalueella. Lähistöllä sijaitsevat Fingridin sähköasema ja Rauman tasavirta-
asema, Hevossuon jäteasema sekä motocross- ja ampumarata. Itä- ja eteläpuolella
kulkee lisäksi useita voimajohtoreittejä.

Suunnittelualueella on nykyisin sekä kalliomäkeä, havumetsää, hakkuualuetta, peltoa
että kiviaineksenottoaluetta (Mäntykallio). Mäntykallio on säilynein osin maiseman se-
lännealuetta, nousten ympäröiviä suoalueita korkeammalle ja toimien pienvaluma-
alueen vedenjakajana.

Alueella on tehty liito-oravahavaintoja ja sillä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (Kare-
nius). Kaava-alueella ei ole rakennuksia. Lähimmät asuinrakennukset ovat yli 200
metrin etäisyydellä suunnitteluista korttelialueista etelään.

Hevossuontien eteläpuolinen alue on kallioaluetta, jolle on laadittu Rauman kaupun-
gin toimesta kiviaineksen ottosuunnitelma vuonna 2014. Pohjaolosuhteiltaan Hevos-
suontien pohjoispuoli jakautuu kallio- ja moreenialueisiin sekä näiden väliin jääviin
paikoin soistuneisiin alueisiin, joissa pohjamaa on turvetta tai liejuista savea. Soistu-
neilla alueilla pehmeiden maakerrosten paksuus vaihtelee.

Kaava-alueen hulevedet kulkevat laskuojia myöden raakavesikanavaan, joka palve-
lee metsäteollisuutta ja on yksi Rauman vesilaitoksen vesilähde talousveden valmis-
tuksessa.

Googlen karttapalveluista saatu ilmakuva kaava-alueesta ja sen lähiympäristöstä. Il-
makuvassa näkyy mm. kaava-alueella oleva Mäntykallion louhinta-alue.
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Luonnonympäristö
Kaava-alue sijaitsee luontoselvitysten reuna-alueella ja siksi sitä koskevat useat luon-
toselvitykset. Lisäksi liito-oravahavainnoista johtuen on alueella tehty liito-oravien
tarkkailututkimuksia. Kaava-aluetta koskevat seuraavat luontoselvitykset:
§ Rauman Lakarin luontoselvitys 2010; Ahlman Konsultointi & suunnittelu
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen eteläosan luontoselvitys 2012;
§ Ahlman Konsultointi & suunnittelu
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen lisäkohteiden luontoselvitys 2013;
§ Ahlman Group Oy
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen itäpuolen luontoselvitys 2016;
§ Ahlman Group Oy
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2016; Ahlman Group Oy
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen liito-oravaselvitys 2017; Ahlman Group Oy
§ Rauman Koillisen teollisuusalueen lepakkoselvitys 2011; Ahlman Konsultointi

& suunnittelu

Maisemarakenne
Koillisen teollisuusalueen maisema voidaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen maaston
korkeusasemien ja kaltevuuden perusteella: laaksoihin, rinteisiin ja lakialueisiin. Alue
koostuu huuhtoutuneista kallio-moreeniselänteistä ja kallioiden murroskohtiin synty-
neistä laaksonpohjista.

Ihminen on toiminnallaan rikkonut suunnittelualueen maisemaa, jolle leimaa antavat
mm. läheiset voimajohtoreitit ja jäteasema. Kuivassuontien varrella kaava-alueen
länsipuolella on laajahkoa aluetta valmisteltu mm. metsäenergiatuotteiden valmistuk-
seen ja varastointiin kaatamalla puusto ja kuorimalla humusmaa pois.

Hevossuontie jakaa kaava-alueen kahteen osaan. Eteläpuolella on kallioselänne ja
Mäntykallion louhinta-alue kallioleikkauksineen. Pohjoispuolella on ojitettu kuusikko,
joka on muutostilassa, kallioalueita, peltojuova ja laskuoja.

Valokuvia kaava-alueelta
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Luonnonolot
Kaava-alueella on seuraavia kasvillisuus- ja luontotyyppejä:
§ Mosaiikkimaisesti vaihtelevia kangaslaikkuja (puolukkatyypin (VT) kuivahko

kangas)
§ Mäntyvaltainen kuiva kangas ja kalliomuodostuma (Kanervatyypin (CT) kuiva

kangas / kalliomännikkö)
Luontoselvityksen (2012) mukaan alueella on hieno kalliomuodostuma, jossa
on kitukasvuisia ja lakkapäisiä mäntyjä. Maankäyttösuosituksen mukaan kuvi-
on länsiosassa on metsälain (10 §) mukainen kallioalue, joka tulee säilyttää
koskemattomana. Rauman kaupunki on vuonna 2014 hakenut ja saanut ym-
päristöluvan kalliokiviaineksen murskaukseen kyseessä olevalle Mäntykallion
tilan alueelle. Edellä mainitut luontoarvot ovat kiviaineksen ottamisen yhtey-
dessä pitkälti tuhoutuneet.

§ Vanha hakkuuala, johon on kasvanut haapoja, koivuja ja kuusia.
§ Tiheärakenteinen ojitettu kuusikko, joka on muutostilassa (Mustikka turvekan-

gas (Mtkg))
§ Pelto (ohraviljelmä 2013)

Vesistö ja vesitalous
Koillinen teollisuusalue ja kaava-alue osana sitä kuuluu Raumanjoen – Pitkäjärven
suurvaluma-alueeseen, jonka pinta-ala on noin 54 km2. Asemakaava-alueen pintave-
det muodostuvat pääosin ojista, jotka keräävät ympäristön valumavesiä soilta ja met-
sistä. Ojat laskevat valuma-alueen läpi virtaavaan metsäteollisuuden raakavesikana-
vaan tai sen tunneliosuuteen. Raakavesikanava toimii valumavesiä vastaanottavana
vesistönä. Vesihuollon kehittämissuunnitelman (2010) mukaan vuonna 2007 UPM-
Kymmenelle johdettiin raakavesikanavaa pitkin 36Mm3 vettä eli lähes 100.000 m3/d.
Myös Rauman Vesi käyttää kanavassa virtaavaa vettä talousveden valmistukseen.

Lakarin logistiikka-alueen ja Koillisen teollisuusalueen vesihuollon ja kuivatuksen jär-
jestämistä koskevassa selvitystyössä (Sweco Ympäristö Oy 2015) todetaan seuraa-
vasti:
Rauman vedenhankinta perustuu pintaveteen, jota saadaan Lapinjoesta tai Eurajoes-
ta. Normaaliolosuhteissa Lapinjoesta otettu vesi johdetaan UPM-Kymmene Oyj:n ja
Rauman kaupungin omistamaa raakavesikanavaa pitkin raakavesialtaana käytettä-
vään Äyhönjärveen. Raakavesikanavaan johdetaan myös Rauman koillisosasta
muodostuvat hulevedet. Eurajoelta Raumalle rakennettu raakavesilinja pumppaamoi-
neen mahdollistaa jokiveden johtamisen suoraan vesilaitokselle. Järjestelyllä on pyrit-
ty varmistamaan puhtaan raakaveden saanti myös poikkeusolosuhteiden aikana. Eu-
rajoen riittävä virtaama kuivina kuukausina on turvattu Kokemäenjoen, Köyliönjoen ja
Eurajoen välille rakennetulla korvausvesiputkella ja pumppausjärjestelmällä.

Rauman vedenhankinta on pohjavedenottoon perustuvaan vedenottoon verrattuna
herkempi riskeille. Koska raakavesikanavaan johdetaan jo nykyään laajalta alueelta
muodostuvia hulevesiä, kuten rata-, tie-, teollisuus- ja maatalousalueilta, ei uuden te-
ollisuusalueen rakentuminen luo uusia riskejä vedenhankinnalle. Lakarin alueen ra-
kentamisesta muodostuvat riskit voidaan hallita hulevesien hallinnalla ja alueen käy-
tön suunnittelulla.

Kaava-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Vireillä olevaa kaavatyötä varten on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll
5.11.2017), joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Luonnonsuojelu
Luontoselvitysten yhteydessä on tehty liito-oravaselvitykset. Lisäksi alueella on jatket-
tu liito-oravien tarkkailua vuosina 2016 ja 2017. Kaava-alueella sen eteläosassa on
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asuttu reviiri ja kaava-alueen läpi johtaa itä-länsisuunnassa luontoselvittäjän suositte-
lema liito-oravan siirtymäreitti reviiriltä toiselle.

Metsänkäyttöilmoituksen johdosta ELY-keskuksen edustaja on tehnyt alueelle maas-
tokäynnin 20.2.2014. Maastokäynnin perusteella ELY-keskus on tehnyt luonnonsuo-
jelulain 72 a §:n mukaisen päätöksen liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan
määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä (VARELY/154/07.01/2014). Päätöksen
mukaan alue on ELY-keskuksen toimesta rajattu ja se tulee jättää metsänkäsittelyn
ulkopuolelle. Alueelle sekä sitä reunustavalle 10 metrin suojavyöhykkeelle ei saa
myöntää louhintalupaa tai tehdä sellaista päätöstä, jolla heikennettäisiin tai hävitettäi-
siin liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Kaava-alue ei sijaitse Natura 2000-verkon vaikutusalueella.

Koillisen teollisuusalueen liito-oravahavainnot. Punaiset rajaukset kuvaavat alueita,
joilla on tehty papanahavaintoja (eli reviirejä). Siniset viivat osoittavat inventoinneissa
suositeltuja liikkumisreittejä. Reviiri 10 on kaava-alueella ja se oli asuttu vuonna
2017.

Rakennettavuus
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyötä varten on laadittu laaja-alainen yleis-
kaavatasoinen rakennettavuusselvitys. Lisäksi vireillä olevaa asemakaavatyötä var-
ten on tehty oma rakennettavuusselvitys, jossa on tutkittu pohjatutkimuksin Hevos-
suontien pohjoispuolelle sijoittuvaa metsä- ja peltoaluetta. Hevossuontien eteläpuoli-
nen alue on kallioaluetta, jolle on laadittu kiviaineksen ottosuunnitelma vuonna 2014.

Rakennettavuusselvityksessä (Ramboll 22.5.2017) todetaan seuraavasti:
Suunnittelualue on topografialtaan suhteellisen tasaista maanpinnan tason vaihdel-
lessa korkeustasojen +16…+20 välillä. Korkeimmat kohdat sijoittuvat ympäröivästä
maanpinnasta korkeammalla kohoaville avokallioalueille. Alavimmat alueet sijoittuvat
pääosin suunnittelualuetta itä-länsi – suunnassa jakavien avokallioalueiden etelä- ja
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pohjoispuolelle. Kallioalueiden välittömässä läheisyydessä kallionpintaa verhoaa ohut
moreenikerros. Näillä alueilla rakentaminen voi edellyttää louhintaa. Leikkaus- ja lou-
hintamassoja voidaan siten hyödyntää esimerkiksi pehmeikköalueilla tehtävissä mas-
sanvaihdoissa.

Pohjaolosuhteiltaan alue jakautuu kallio- ja moreenialueisiin sekä näiden väliin jääviin
paikoin soistuneisiin alueisiin, joissa pohjamaa on turvetta tai liejuista savea. Soistu-
neilla alueilla pehmeiden maakerrosten paksuus vaihtelee ja syvimmät pehmeiköt si-
joittuvat Hevossuontien varressa olevan kallioalueen pohjoispuolelle ja suunnittelu-
alueen itäreunaan.

Tarkastelualueen länsiosassa pohjamaa koostuu pääosin pinnassa olevasta turve- ja
liejukerroksesta, joka rajautuu alapuoliseen savi- tai silttikerrokseen. Kairaukset ovat
päättyneet pääosin 2…4 m syvyydessä kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen.
Turve- ja liejukerroksista otetuista näytteistä määritetyt vesipitoisuudet vaihtelevat
noin 120…310 % välillä. Suunnittelualueen itäreunassa Kuivassuontien ja Hevos-
suontien varressa on myös yksittäisiä avokallioalueita. Suunnittelualueen keski- ja
länsiosassa pohjamaa vaihtelee itä-länsi – suuntaisissa vyöhykkeissä kallio- ja mo-
reenialueista syviin pehmeikköihin, joissa pohjamaan pinnassa on vaihtelevan pak-
suisia turve- ja liejukerroksia. Turve- ja liejukerroksen alla on yleensä savi- tai siltti-
kerros, joka rajautuu alapuoliseen moreenikerrokseen. Paksuudeltaan 2…4 m peh-
meiköt sijoittuvat pääosin Kuivassuontien puoleisen kallioalueen eteläpuolelle. Pak-
suimmat pehmeiköt sijoittuvat alueen keskiosaan ja itäreunaan sekä pohjoisosaan vil-
jellyn peltoalueen eteläpuolelle. Kyseisillä alueilla pehmeikön paksuus vaihtelee 4…9
m välillä. Turve- ja liejukerroksista määritetyt vesipitoisuudet vaihtelevat 120…470 %
välillä. Alapuolisissa savi- ja silttikerroksissa vesipitoisuus vaihtelee 55…100 % välil-
lä.

Maaperän tutkimuskartta (Ramboll 2017). Alue 1 moreeni- ja kallioalue, Alue 2 ohut
pehmeikköalue, Alue 3 paksu pehmeikköalue. Kaavaselostuksen liitteenä olevassa
rakennettavuusselvityksessä annetaan perustamissuositukset geoteknisen rakennet-
tavuuden kannalta erilaisille osa-alueille. Käytännössä aluetta 3 (turkoosi) ei lähtö-
kohtaisesti suositella rakennusten rakentamiseen.
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Rakennettu ympäristö

Yhdyskuntarakenne
Kaava-alue on osa Koillista teollisuusaluetta, joka sijoittuu liikenteellisesti hyvin saa-
vutettavalle alueelle valtateiden 8 ja 12 liittävän Koillisväylän yhteyteen. Markkinoin-
nissa rakenteilla oleva Koillinen teollisuusalue tunnetaan Lakarin logistiikka ja yritys-
alueena. Alueen läpi kulkee Rauman rata ja maakuntakaavaan merkitty nk. URPO-
ratavaraus. Koillisella teollisuusalueella on valtakunnallisestikin merkittäviä voimalin-
joja ja niihin liittyen alueella sijaitsee Rauman sähköasema ja tasavirta-asema. Suun-
nittelualueen läheisyydessä toimii Hevossuon jätteenkäsittelyasema ja UPM:n teolli-
suusjäteasema.

Tieliikenne
Kaava-alueelle johtavat Kuivassuontie ja Vuorenalhontie ovat yksityisteitä. Kuivas-
suontiellä on (syksyllä 2017) 5 tonnin painorajoitus.

Luostarinkylän eritasoliittymän rakennustyöt valmistuivat vuodenvaihteessa
2016─2017. Liittymä mahdollistaa Lakarin logistiikka- ja yritysalueen sujuvat liiken-
neyhteydet valtateille 8 ja 12. Vuorenalhontien ja radan tasoristeys on toistaiseksi vie-
lä käytössä mm. jäteaseman ja Findgridin kuljetusten vuoksi, mutta se on suunniteltu
myöhemmin poistettavaksi linjaamalla Vuorenalhontie liittymään Koillisväylään.

Valtatie 8 Turusta Oulun eteläpuolelle Liminkaan (626 km) on länsirannikon valtaväy-
lä, jonka merkitys koko Rauman elinkeinoelämän ja aluerakenteen toimivuudelle on
keskeinen. Valtatien 8 liikennemäärä (KVL) on noin 11000 ajon/vrk. Raskaan liiken-
teen osuus on noin 10 %.

Valtatie 12 kulkee Raumalta Huittisten, Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan (339
km). Valtatien 12 tieverkollinen merkitys on suuri sekä henkilö- että tavaraliikenteelle.
Valtatien 12 liikennemäärä (KVL) on noin 6400 ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on
noin 10 %.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Suunnittelualueen muinaisjäännöksiä on kartoitettu kahden arkeologisen selvityksen
avulla vuosina 2012 ja 2016. Kaava-alueella on Kareniuksen muinaisjäännös, joka si-
jaitsee Metsämaa (684-414-4-278) nimisellä kiinteistöllä. Kareniuksen muinaisjään-
nös on ajoitettu pronssikaudelle ja sen rauhoitusluokka on 2. Muinaisjäännösrekiste-
rin mukaan kohteessa sijaitsee kolme kiviröykkiötä.

Kaava-alueella ei ole rakennuksia eikä Kareniuksen muinaisjäännöksen lisäksi muita
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita.

Tekninen huolto
Voimajohdot ja sähköasema
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitseva Rauman sähköasema on koko Suomen
sähköjärjestelmän kannalta keskeinen solmupiste. Kaava-alueen läheisyydessä kul-
kee useita voimajohtoja. Voimajohdot ovat Fingrid Oy:n, Teollisuuden Voiman Oy:n,
Satavakka Oy:n tai UPM:n omistuksessa.
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Fingrid Oy:ltä saatu kuva suunnittelualueen voimajohtoreiteistä.

Hevossuon jäteaseman vesihuoltolinja kulkee kaava-alueen läpi Hevossuontien poh-
joispuolella.

Ympäristöhäiriöt
Rauman kaupungilla on ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen kaava-
alueella olevien tilojen Mäntykallio 684-414-4-267 ja Marjatanmäki 684-414-3-303
alueella. Alueelta otettua kiviainesta on käytetty mm. Luostarinkylän eritasoliittymän
rakentamiseen.

Mäntykallion ympäristölupapäätökseen liittyvä suunnitelmakartta (Rauman kaupunki
tekninen virasto, kunnallistekniikan suunnittelu 9.4.2014)

Kohdealueen läheisyydessä sijaitsee useita ympäristöhäiriöiksi luokiteltavia kohteita,
kuten Hevossuon jäteasema ja ampumarata. Hevossuon jäteasema palvelee Rau-
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man ja sen lähialueiden asukkaita ja yrityksiä. Jäteasemalla otetaan vastaan mm.
yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä, myös asbestia, risuja ja haravointijätettä, kierrä-
tyspaperia ja pahvia, lasia, metallia, energiajätettä, paristoja, akkuja, sähkö- ja elekt-
roniikkaromua, renkaita, maalia, lakkaa, liuottimia, jäteöljyä, torjunta-aineita, lääkkeitä
sekä teollisuus- ja eritysjätettä.

Jäteasema on selvittänyt toimintansa kehitystarpeita ja mahdollisia laajentumistarpei-
ta. Pöyryn laatima suunnitelmakartta osoittaa, että jäteaseman laajentumissuunnat
ovat nykyisiin toiminta-alueisiin nähden etelässä. Nyt vireillä olevalle kaava-aluetta ei
näissä suunnitelmissa ole nähty jäteaseman kannalta tarpeellisena, alueelle johtavaa
Hevossuontietä lukuun ottamatta.

Hevossuon jäteaseman suunnitelmakartta, Pöyry 2015

Maanomistus
Kaava-alue on kiinteistöä 684-414-4-268 lukuun ottamatta kaupungin omistuksessa.

1.2 Suunnittelutilanne

Maakuntakaava
Satakunnan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 30.11.2011 ja
maakuntakaava on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätök-
sellä 13.3.2013.

KEHITTÄMISPERIAATEMERKINNÄT:
Satakunnan maakuntakaavassa suunnittelualue sijoittuu kaupunkikehittämisen
kohdevyöhykkeelle (kk). Merkinnällä osoitetaan kaupunkiseutuja, niiden osia tai
muita yhdyskuntia koskevia kehittämispolitiikan alueidenkäytöllisiä periaatteita. Mer-
kinnällä osoitetaan niitä vyöhykkeitä, joihin kohdistuu valtakunnallisesti, maakunnalli-
sesti tai seudullisesti tärkeitä alueidenkäytöllisiä kehittämistarpeita.
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Suunnittelumääräys: Aluerakenteeltaan monikeskuksisia vyöhykkeitä kehitetään
eheyttämällä olemassa olevien keskusten ja taajamien yhdyskuntarakennetta sekä
turvaamalla viher- ja virkistysverkon jatkuvuus sekä palvelujen saatavuus. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää elinympäristöjen toimivuutta ja talou-
dellisuutta hyödyntämällä rakennettuja verkostoja, vähentämällä liikennetarvetta sekä
edistämällä joukkoliikenteen ja kevytliikenteen edellytyksiä. Alueen arkeologiset koh-
teiden, valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden sekä merkittävien kulttuu-
riympäristöjen tulee olla alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Kohdevyöhykettä
koskee myös seuraava kehittämissuositus: Alueen maankäytön kehittämistarpeet tu-
lisi tutkia ja ratkaista yksityiskohtaisemmalla seudullisella maankäytön suunnitelmalla.

ALUEVARAUS JA KOHDEMERKINNÄT:
Kaava-alueen on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Merkinnällä osoitetaan tärkeät yhdys-
kunta- ja teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden vastaanottoon, käsittelyyn
tai loppusijoitukseen varatut alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen ra-
kentamisrajoitus. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueella sallitaan
jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen.

Muinaismuistoalue (sm): Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain nojalla rauhoitettu-
ja muinaisjäännösalueita ja -kohteita. Muinaismuistoalueiden ja kohteiden ja niiden
lähialueiden maankäyttöä, rakentamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden mui-
naisjäännösten lisäksi otettava huomioon niiden suoja-alueet, maisemallinen sijainti
ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuuriympäristöihin.
Kaikista aluetta koskevista suunnitelmista tulee Museovirastolle varata mahdollisuus
lausunnon antamiseen.

VIIVAT JA MUUT MERKINNÄT
Voimalinjamerkinnällä (z, musta) osoitetaan vähintään 110 kV:n voimalinjat. Alueella
on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.
Ohjeellisella voimalinjamerkinnällä (z, punainen katkoviiva) osoitetaan ohjeelliset, vä-
hintään 110 kV:n voimalinjat. Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytön suunnitte-
lulla on turvattava voimalinjan toteuttamismahdollisuus.

Yhdysvesijohtomerkinnällä (v) osoitetaan vesihuollon kannalta tärkeät yhdysvesijoh-
dot. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus.

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAT
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 osoitetaan Satakunnan maakunnallisesti
merkittävät tuulivoimatuotannon alueet. Satakunnan vaihemaakuntakaava 1 on hy-
väksytty 13.12.2013 Satakunnan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriö on
vahvistanut vaihemaakuntakaavan 3.12.2014. Kaava sai lainvoiman KHO:n päätök-
sellä 6.5.2016. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 1 ei ole osoitettu tuulivoimatuo-
tannon alueita Rauman kaupungin alueelle.

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laatiminen
on vireillä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 27.4.-5.6.2015 ja
valmisteluvaiheen aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 1.2.-3.3.2017 välisen ajan.
Kaavaprosessi on edennyt ehdotusvaiheeseen. Satakunnan vaihemaakuntakaavas-
sa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja mahdollisesti tuulivoimatuo-
tanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soi-
den suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympä-
ristöt.
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Ote maakuntakaavasta

Yleiskaava
Rauman oikeusvaikutukseton yleiskaava 2003
Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan kohde-
alue on erityisaluetta (E).

Rauman yleiskaava 2025
Koko kaupunkia koskevan yleiskaavan laatiminen on käynnissä. Rauman yleiskaava
2025 (YK002035) luonnoksen mukaan kaava-alue on erityisaluetta (E) ja eteläosal-
taan maa-ja metsätalousaluetta, jolla on virkistys- ja kylämaisema-arvoja (MYV).
Kaava-aluetta koskien yleiskaavakarttaan on merkitty yhdysvesijohdon yhteystarve ja
sähkölinjoja.
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Ote Rauman yleiskaava 2025 (YK002035) luonnoksesta.

Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnos
Suunnittelualueella on myös vireillä Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyö
(OYK2038). Osayleiskaavan luonnoskartassa (11.4.2017) suunnittelualueelle on an-
nettu seuraavia aluevarausmerkintöjä: teollisuus- ja varastoalue, jolle saa sijoittaa
merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem),
maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) ja erityis-
alue (E).

Alueelliset hulevesien viivytysalueet on merkitty osayleiskaavakarttaan ohjeellisina.
Nyt vireillä olevan asemakaavan alueelle sijoittuu yksi alueellinen hulevesien viivy-
tysalue.

Kaavaa koskevien yleismääräysten mukaan hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiin-
teistöillä siten, että viivytystilavuutta varataan 1 m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemä-
töntä pintaa kohden. Hallintarakenteen tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia
ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteella tulee olla ylivuotoreitti toimintahäiriöiden varal-
ta. Vähintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita maanpäällisessä biosuodatus-
painanteessa.

Alueella on huomioitava vesistön suojelun vaatimukset ja onnettomuusriskit. Lisäksi
T/kem-aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan virtaus kiinteistön huleve-
sijärjestelmästä ulos tulee olla nopeasti suljettavissa onnettomuustilanteessa, jolloin
pihan päällystetyille alueille tulee mahtua varastoitumaan yhden vuorokauden sade-
määrä siten että vettä ei pääse imeytymään maaperään.
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Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnos 11.4.2017

Asemakaava
Alueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa.

Kaava-alueen pohjoispuolella Rauman sähköaseman alueella on voimassa
03.03.1987 vahvistettu asemakaava nro 4208. Niin ikään kaava-alueen pohjoispuo-
lella on vireillä Lakarin aurinkoenergian tuotantoalueen asemakaavatyö (AK 26-003).
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Hakemistokartta

Rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen 30.3.2009,
voimaantulopäivä oli 3.4.2009.

Pohjakartta
Pohjakartan on laatinut Rauman kaupungin teknisen viraston kiinteistö- ja mittaus-
toimi ja se täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuk-
sen 1284/99 vaatimukset.
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2. Asemakaavan muutoksen tavoitteet ja vaihtoehto

2.1. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet
Koillisen teollisuusalueen ja Lakarin logistiikka- ja teollisuusalueen laajemmat tavoit-
teet on esitelty osayleiskaavassa (OYK 002838). Vireillä olevan kaavahankkeen ta-
voitteena on mahdollistaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varas-
toivan laitoksen (T/kem) sijoittuminen alueelle ympäristön huomioivalla tavalla. Kaa-
va-alueella pesivä liito-orava, siellä oleva muinaisjäännös ja alueen rakennettavuu-
den vaihtelevuus ovat mm. niitä paikan ominaisuuksia, jotka tulee ottaa huomioon
kaavavalmistelussa.

Suunnittelualue on yleiskaavallisessa tarkastelussa (OYK 002038) alustavasti arvioitu
T/kem laitokselle soveliaaksi alueeksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edel-
lyttää merkittävälle vaarallisia kemikaaleja valmistavalle tai varastoivalle laitokselle
asemakaavaan erityistä T/kem merkintää. Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain
mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden
omassa maankäyttöprosessissaan ja ymmärtää sijoituksen vaikutukset. Laitos muo-
dostaa rakentuessaan ympärilleen ns. konsultointivyöhykkeen.

Seveso-laitoksia koskevia ohjeita ja määräyksiä
Ympäristöministeriö lähetti 26.9.2001 kunnille ja muille asianomaisille tahoille kirjeen
kemikaaleja käsiteleviin ja varastoiviin tuotantolaitoksiin liittyvän onnettomuusvaaran
huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Kirje liittyi EU:n neuvoston
direktiivin 96/82/EY (ns. Seveso II -direktiivi) maankäytön suunnittelua koskevan 12
artiklan saattamiseen voimaan Suomessa. Kirjeessä on kerrottu menettelyistä yksi-
tyiskohtaisemmin. Ympäristöministeriö täydensi kirjettä 11.5.2006 (YM1/506/2006)
kertomalla uusista laitosluetteloista.

Ympäristöministeriö toteaa kirjeessään 22.6.2015 (YM4/501/2015) mm. seuraavasti:
Seveso II -direktiivi on korvattu 4.7.2012 annetulla EU:n direktiivillä 2012/18/EU. Tä-
mä ns. Seveso III -direktiivi koskee vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnetto-
muusvaarojen torjuntaa ja sen 13 artikla sääntelee maankäytön suunnittelua.

Seveso III -direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta kos-
keva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaaliturvallisuus- sekä maankäyttö-
ja rakennuslainsäädännöllä. Suuronnettomuusvaaran ennaltaehkäisemistä koskevat
periaatteet sisältyvät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön kyseiseen sääntelyyn
soveltuvalla tavalla. Vastaavasti artiklan 15 mukaiset kuulemismenettelyt sisältyvät
maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan uudet suuronnettomuusvaarallisik-
si luokitellut tuotantolaitokset eli ns. Seveso-laitokset tulisi sijoittaa ainoastaan alueil-
le, joilla on kaavamerkintä T/kem.

Ympäristönsuojelulaki 15 § ennaltavarautumisvelvollisuus
ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan, että ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen
ennaltavarautuminen tulee ottaa esiin kaavaselostuksessa, jotta alueelle sijoittuva te-
ollisuus toimii jo suunnitteluvaiheessa ennaltavarautumisen periaatteiden mukaisesti.
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Ennaltavarautumisvelvollisuus:
”Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnetto-
muuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja
ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Ennalta varautumista varten toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää
valtion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunni-
telma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testat-
tava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuk-
sellisia tilanteita varten (ennaltavarautumisvelvollisuus). Suunnitelman sisältö, laajuus
ja tarkkuus määräytyvät toiminnan luonteen perusteella. Varautumissuunnitelmaa ei
kuitenkaan tarvitse laatia, jos valvontaviranomainen arvioi, että toiminta, sen vaiku-
tukset ja riskit eivät edellytä suunnitelman laatimista. Suunnitelmaa ei myöskään ole
tarve tehdä siltä osin kuin vastaava suunnitelma on laadittu vaarallisten kemikaalien
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005), pelastuslain
(379/2011), kaivoslain (621/2011) tai muun lain nojalla eikä eläinsuojan toiminnasta.

Varautumissuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella.”

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tavoitteet on määritelty seuraavasti:
Koillisen teollisuusalueen sisälle (ns. Hevossuontien alue) on arvioitu, elinkeinopoliit-
tisin perustein, tarve varautua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem alue. Alueen
suunnittelussa käytetään suunnitteluoletuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista
alueelle.

Asemakaavan laaditaan, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa merkittävän vaarallisia kemi-
kaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).

Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat. Kaava-aineistossa
selvitetään, millaisin edellytyksin T/kem kaavamerkintä voidaan alueelle antaa.

2.2. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen
Hulevesiselvitys
Kaavatyötä varten on tehty hulevesiselvitys (Ramboll 5.12.2017). Hulevesiselvitys on
tarkentanut kaavatyön tavoitteita hulevesien käsittelyä ja sen vaatimia tilavarauksia
koskien.
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Hulevesien johtaminen ja hallinta (Ramboll 2017)

Turvallisuusselvitys
Kaavatyötä varten laadittu T/kem-kaavaturvallisuustarkastelu (Gaia 19.10.2017) on
selkeyttänyt ja konkretisoinut kaavan turvallisuuteen liittyviä tavoitteita erityisesti ym-
päristön haavoittuvuuden perusteella.

Osallisten tavoitteet
Aloitusvaiheen mielipiteet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi mielipide. Seuraavana on Fingrid
Oyj:n lausuntona (6.10.2017) lähetetty mielipide keskeisin osin:
Lakarin alueelle sijoittuu useita nykyisiä Fingridin voimajohtoja ja Olkiluoto 4 ydinvoi-
malaitosyksikköhankkeen edellyttämiä uusia voimajohtoreittejä. Alueella on myös
Fingridin Rauman sähköasema, tasavirta-asema ja suurmuuntajien kuljetuksiin käy-
tettävä siirtokuormauspaikka radan varrella.

Fingrid on osallistunut monin tavoin keskusteluun alueen kaavoituksesta ja suunnitte-
lusta. Olemme lausuneet Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan (YK 002038) vai-
heista, viimeisimpinä teimme lausunnon sen luonnoksesta 9.6.2017. Fingrid on lau-
sunut myös aurinkovoima-alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta 11.3.2016 (Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin, AK-26-003). Lisäksi Fingrid
on sopinut sähköasemaan liittyvistä tilusvaihdoista, jotka toteutetaan
syksyn 2017 aikana.

Asemakaava-alue sivuaa useita Fingridin, UPM:n ja Satavakka Oy:n voimajohtoja.
Voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus. Fingridillä ei
ole tiedossa asemakaava-aluetta lähimpänä sijaitsevan UPM:n voimajohdon lunas-
tusta. Fingridin lunastuksen osalta voidaan todeta, että johtoalue ulottuu 23 metriä
länteen päin Fingridin 110 kV voimajohdon Kalanti-Rauma (1646) keskilinjasta (joka
on läntisin Fingridin voimajohdoista tällä kohdalla).

Asemakaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen
osana käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä eikä tälle alueelle osoiteta rakennus-
aloja. Näin varmistetaan, että sähköturvallisuuden näkökulmasta, että rakennelmien,
rakennusten ja voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys.
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Asemakaava laaditaan, jotta alueelle voisi sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaale-
ja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Sähköasema asettaa monia rajoittei-
ta T/kem-alueiden toteutukselle. Lausunnon liitteessä on kooste kemikaaliturvalli-
suusasetuksen ja TUKES:n oppaan (Tuotantolaitoksen sijoittaminen) kohdista, jotka
käsittelevät kemikaalilaitoksen sijoittamisen edellytyksiä suhteessa energiahuollon
kohteisiin. Tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden seuraukse-
na voi olla energianhuoltojärjestelmien toiminnan huomattava häiriintyminen (Kemi-
kaaliturvallisuusasetuksen mukaisesti).

Osallistumis- ja arviointiselostuksessa todetaan, että yleiskaavallisessa tarkastelussa
kohde on alustavasti arvioitu T/kem-laitokselle soveliaaksi alueeksi. Asemakaavan
osana tätä arviointia tulee tarkentaa. Alueen suunnittelussa käytetään suunnitteluole-
tuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle. Yleinen ongelma T/kem-alueiden
osalta on se, että kaavoitusvaiheessa ei vielä tiedetä varmasti tulevasta toiminnasta.
Itsessään asemakaavamerkintä T/kem mahdollistaa monenlaisen toiminnan sijoittu-
misen. Tuolloin kaavoituksessa joudutaan arviomaan mahdollisia riskejä ja onnetto-
muusseurauksia melko yleispiirteisesti. Kohde pitäisi siis rajata asemakaavalla tiet-
tyyn tarkoitukseen riittävän tarkasti ja arvioida sen riskit suhteessa sähköasemaan.
Muutoin viranomaisluvituksen vaiheessa (TUKES/pelastustoimi) voidaan joutua pa-
himmillaan sellaiseen tilanteeseen, että suunniteltua tuotantolaitosta ei voi toteuttaa,
(mikäli sen todetaan aiheuttavan sähköasemalle onnettomuustilanteessa huomatta-
vaa häiriötä).

Asemakaavamerkintöjen sisältöä määriteltäessä täytyy siis osoittaa tarkemmin tuo-
tantolaitoksen toiminnan sisältö, sekä toisaalta ottaa huomioon turvallisuusmääräyk-
set ja rajoitukset suhteessa sähköasemaan. Tosin yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä
on melko haastava laatia siten, että niissä rajoitetaan käsiteltävien kemikaalien laatua
ja määrää turvalliselle tasolle.

Muistutamme myös, että voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta
ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa
vaaraa voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Alueen suunnittelussa on otet-
tava huomioon mm. seuraavia asioita:
§ Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityis-

tä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi met-
riä korkeita. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia ra-
kennuksia.

§ Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen.
§ Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luon-

tainen kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua
rajoitetaan.

§ Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon
omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpi-
tää ja huoltaa sitä.

§ Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston
ohjeessa "Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" (2015) esitetään.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää
Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi tie, katu, maan-
muokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon läheisyy-
teen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu kaavassa.
Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa yksityiskohtaisemmin ne
seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan on voi-
majohdon kannalta otettava huomioon.
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Kaavoituksen vastine:
Fingrid Oyj tuo lausunnossaan esille useita tärkeitä häiriöttömään sähkönjakeluun liit-
tyviä seikkoja. Kuten lausunnossa todetaan, on Rauman kaupungin kaavoitus kes-
kustellut useita kertoja Fingridin kanssa tämän ja muiden Koillisella teollisuusalueella
vireillä olevien kaavatöiden yhteydessä. Kaavoituksessa nämä keskustelut on koettu
sekä hyödyllisiksi että tarpeellisiksi.

Vireillä olevaa asemakaavatyötä varten on laadittu T/kem kaavaturvallisuustarkastelu
(Gaia 19.10.2017), joka on kaavaselostuksen liitteenä. Tarkastelussa on ympäristön
haavoittuvuuteen perustuen arvioitu erilaisia onnettomuusskenaarioita. Turvallisuus-
selvityksessä on arvioitu mm. vaikutukset infrastruktuureihin, kuten Rauman sähkö-
asemaan ja voimajohtojen ilmalinjoihin: esiin ei noussut mitään erityisiä vaaroja.

Turvallisuustarkastelun perusteella on asemakaavaluonnoksen työversiota muutettu
siten, että T/kem-korttelialueen ja lähimmän voimalinjan etäisyys on kaavaluonnok-
sessa vähimmilläänkin n. 68 metriä. Vastaavasti etäisyys korttelialueelta lähimmälle
110 kV kytkinkentälle on yli 200 metriä.

Luonnosvaiheen mielipiteet
Luonnosvaiheessa saatiin yksi mielipide, jossa on kartalle merkitty alue Ruoholan ti-
lalla, jolla mielipiteen mukaan on havaintoja liito-oravasta ja sen jätöksistä. Samalla
mielipiteessä on pohdittu mahdollisia liito-oravan siirtymäreittejä.

Asemakaavaselostuksen liitteenä on kaavoittajan vastine mielipiteeseen.

2.3. Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot
Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yhteydessä tehty sijaintivaihtoeh-
totarkastelu
Osayleiskaavatyön (OYK 002038) yhteydessä on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa
T/kem-alueen sijoittumiseen: VE1 Pohjoiskehä, VE2 Vuorenalhontie ja VE3 Hevos-
suontie.  Yrityspalvelutyöryhmän kokouksessa 18.11.2016 valittiin vaihtoehto 3 jatko-
tarkasteluun osayleiskaavassa esitettäväksi teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa
sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen
(T/kem) mm. seuraavista syistä:
§ Sijaitsee syrjäisesti Fingridin sähköaseman lounaispuolella.
§ Alue on etäällä asuinalueista, myös lähimpiin asuinrakennuksiin on etäisyyttä

vähimmilläänkin n. 200 metriä.
§ Hulevesikanava ei ole välittömässä läheisyydessä. Hulevesikanavaan johdet-

tavien valumavesien puhtauteen kohdistuvat riskit voidaan erityisehdoin pitää
pieninä.

§ Kokonaisuudessaan haitta ja riski asutukselle arvioitiin VE3:ssa pienimmäksi.
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T/kem-alueen sijainnin vaihtoehtotarkastelussa mukana olleet alueet VE1-3

0-vaihtoehto
Suunnittelualueella ei ole voimassaolevaa asemakaavaa. Ns. 0-vaihtoehto ei mahdol-
lista merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem)
rakentamista Hevossuontien alueelle eikä siten vastaa kaavoitusohjelman tavoitetta.
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3. Asemakaavan suunnittelun vaiheet

3.1. Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat pää-
tökset
Yrityspalvelutyöryhmä päätti kokouksessaan (18.11.2016), että T/kem laitoksen sijoit-
tumista Hevossuontien varrelle selvitellään kaavallisesti. Kaupunginhallitus oikeutti
kokouksessaan (30.3.2017 § 181) kaavoituksen tilaamaan kaavatyöhön vaadittavat
asiantuntijaselvitykset.

Asemakaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan.

3.2. Vireilletulo
Kaavatyö (Lakari, Kuivassuo) sisältyy vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. Kaavatyöstä
on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituskatsauksessa, joka
julkaistiin 31.3.2017 ilmestyneessä joka talouteen jaettavassa Rauman kaupungin
tiedotuslehdessä 1/2017. Kaavoituskatsauksesta on lisäksi kuulutettu 5.4.2017.

3.3. Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) valmistui 31.8.2017 ja se on tarkistettu
19.9. 2017. OAS postitettiin suunnittelualueeseen rajoittuvien tilojen maanomistajille
ja lähimpien asuinkiinteistöjen omistajille, eri viranomaisille ja kaupungin omille valio-
kunnille sekä ympäristö- ja lupalautakunnalle.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yksi kirjallinen lausun-
tomuotoon kirjoitettu mielipide Fingirid Oyj:tä. Kaavoituksen vastine mielipiteeseen on
luettavissa kaavaselostuksen kohdassa 2.2 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, ta-
voitteiden tarkentuminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu lausuntoja.

3.4. Luonnosvaihe
Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 21.12. 2017 – 1.2.2018. Luonnoksesta jätettiin yksi
kirjallinen mielipide.

Luonnosvaiheen lausunnot
Asemakaavamuutoksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot tekniseltä valiokunnalta,
sosiaali- ja terveysvaliokunnalta, sivistysvaliokunnalta, ympäristö- ja lupalautakunnal-
ta, terveydensuojeluviranomaiselta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Liikennevi-
rastolta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Satakunnan pelastuslaitokselta,
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), Rauman Energia Oy:ltä, DNA Oy:ltä ja
UPM Raumalta.

Alueella toimivilta yrityksiltä saatiin vain yksi kommentti Fingrid Oyj:ltä. UPM Paper
ENA Oy, DNA Oyj ja Rauman Energia Oy toteavat kommenteissaan, etteivät ne anna
lausuntoa kaavaluonnoksesta.

Viranomaislausunnot saatiin Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta, Varsinais-
Suomen ELY-keskukselta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), Ympäristö- ja
lupalautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta sekä Aluepalveluilta. Sivistystoi-
mialalla ei ole huomautettava ja Terveysvalvonta ei lausu Hevossuontien teollisuus-
alueesta.
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Saadut lausunnot ovat asemakaavan liitteenä samoin kuin kaavoittajan vastineet lau-
suntoihin. Kaavoitusjaos hyväksyi kaavoittajan vastineet lausuntoihin kokouksessaan
13.3.2018 (KVJ 34 §).

3.5. Ehdotusvaihe
Luonnosvaiheeseen nähden kaavaehdotukseen on lisätty yksi uusi yleismääräys:
Alueelle sijoittuvan laitoksen toiminnot on suunniteltava siten, että ympäröivien teolli-
suusalueiden käyttömahdollisuudet eivät merkittävästi heikenny. Laitos ei saa aiheut-
taa energian- tai jätehuollon toimivuutta vaarantavia riskejä ja pelastustehtävien vaa-
timat suojaetäisyydet tulee varmistaa laitoksen sijoittamiseen ja rakentamiseen liitty-
vien lupaprosessien yhteydessä.

Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty ja päivitetty.

Kaavoitusjaos päätti 13.3.2018 (KVJ 34 §) kokouksessaan asemakaavan ja asema-
kaavaehdotuksen (AK 26-004) nähtäville asettamisesta. Nähtävillä olon aikana 22.3.-
23.4.2018 kaavasta ei jätetty muistutuksia.

Satakuntaliitolle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY), Fingrid Oyj:lle sekä Eurajoen kunnalle varattiin mahdollisuus lausunnon anta-
miseen asemakaavaehdotuksesta. Viranomaislausunnot saatiin ELY-keskukselta ja
Satakuntaliitolta. Lisäksi saatiin lausunto Fingrid Oyj:ltä. Eurajoen kunta totesi, ettei
sillä ole lausuttavaa kaavaehdotuksesta. Lausuntojen perusteella kaavaselostukseen
on lisätty kappale 4.6 Kaavan suhde Satakunnan maakuntakaavaan.
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4. Asemakaavan kuvaus

4.1 Kaavan rakenne
Kaavassa Koilliselle teollisuusalueelle Hevossuon jäteaseman länsipuolelle Hevos-
suontien molemmin puolin osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet,
joille saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen (T/kem).

Eteläisen korttelialueen itäosa on Hevossuon jäteaseman henkilöstötilojen läheisyy-
destä johtuen merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).

Rakentuessaan T/kem-laitos asettaa ympäröivälle maankäytölle tiettyjä rajoituksia ja
muodostaa ympärilleen ns. konsultointivyöhykkeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes määrittelee kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevälle laitokselle nk. konsultoin-
tivyöhykkeen ympäristöministeriön ohjekirjeen YM4/501/2015 mukaisesti. Sen suu-
ruus riippuu käsiteltävien kemikaalien määrästä ja ominaisuuksista.  Em. ohjekirjeen
mukaisesti suunniteltaessa konsultointivyöhykkeelle sisälle riskille alttiiden toiminto-
jen sijoittamista on kaavaa laadittaessa pyydettävä Tukesin ja pelastusviranomaisen
lausunto.

Kaavamerkintä T/kem ei estä korttelialueen tai sen osan rakentumista tavanomaise-
na teollisuus- ja varastoalueena.

Kaavaturvallisuustarkastelussa on selvitetty ympäristön haavoittuvien kohteiden ku-
ten asuinrakennusten asettamia vaatimuksia kaavoitukselle ja T/kem-laitostoksen
suunnittelulle. Lähin asuinrakennus sijaitsee yli 200 metrin etäisyydellä kaavan kortte-
lialueelta etelään. Hevossointien eteläisen korttelialueen T/kem1 määräyksen mu-
kaan laitoksen asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaikutukset eivät saa ylittää 200
metrin rajaa.

Raskas liikenne kaava-alueelle tullaan ohjaamaan ensisijaisesti Luostarinkylän erita-
soliittymän ja Vuorenalhontien kautta. Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys poiste-
taan ja Vuorenalhontie linjataan liittymään Koillisväylään (AK 26-006 Lakari – Liinala).
Vaihtoehtoisesti raskas liikenne alueelle voi kulkea Kuivassuontien kautta. Tämä
edellyttää kuitenkin Kuivassuontien kantavuuden parantamista niin, että se kestää
raskaat ajoneuvot. Molemmissa tapauksissa raskaan liikenteen reitti kulkee teolli-
suusalueen läpi, jolloin vaarallisten aineiden kuljetukset eivät aiheuta turvallisuuson-
gelmia.

Kaava-alueelle on laadittu hulevesiselvitys (Ramboll 2017), jonka perusteella raken-
tamistapaohjeisiin on kirjattu korttelialueita koskevat hulevesimääräykset. Kiinteistöil-
lä muodostuvat hulevedet käsitellään laadullisesti ja niiden virtaamaa viivytetään. Jos
kiinteistölle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttävää teollisuutta, tulee hulevesijärjes-
telmä olla lisäksi suljettava ja vesitiivis, ja järjestelmässä tulee olla varastotilaa mah-
dollisia sammutusvesiä ja puhdistustöiden aikana kertyviä hulevesiä varten. Ympäris-
tölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjestel-
mään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää.

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset,
jotka perustuvat siihen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä.

Kaava-alueen eteläosassa on muinaisjäännös ja liito-oravan reviirialue, josta on kul-
kuyhteys muille tunnetuille reviireille. Liito-oravan reviirit, siirtymäreitit ja Kareniuksen
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pronssikautiset kiviröykkiöt on otettu huomioon suojaviheralueiden (EV) rajauksessa
ja suojattu asiaa koskevin kaavamääräyksin.

Kaavaa koskevassa turvallisuustarkastelussa, kaavamerkinnöissä ja kaava-alueen
rajauksessa on otettu huomioon lähellä sijaitsevat sähköasema, voimalinjat ja jäte-
asema. Hevossuon jäteasemalla ei ole kaava-alueelle suuntautuvia laajentumistar-
peita. Kaavavalmistelussa on pyritty turvaamaan Rauman sähköaseman toiminta ja
kehittämistarpeet.

Kuvassa on ortokuvaan esitetty kaavan rakenne seuraavin merkinnöin:
korttelialueet harmaalla, Liito-oravan reviiri vihreällä ja kulureitti vihreällä katkoviivalla,
muinaisjäännös punaruskealla, lähimmät asuinrakennukset ympäröity punaisella, Ev-
alueille sijoittuvat hulevesien viivytysaltaat sinisellä. Lisäksi kuvaan on merkitty kaa-
vaturvallisuuden kannalta keskeisiä etäisyyksiä lähimpiin voimajohtoihin, asuinraken-
nuksiin ja sähköaseman kytkinkenttään.
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4.1.1  Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on n. 22,67 ha.

Hevossuontien pohjoispuolelle osoitetun teollisuus- ja varastorakennusten korttelialu-
een, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan
laitoksen (T/kem) pinta-ala on n. 5,24 ha. Rakennusoikeus alueella on tonttitehok-
kuusluvun e=0.4 mukaan n. 20 940 kem2.

Hevossuontien eteläpuolelle on osoitettu n. 4,38 ha alue teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmis-
tavan tai varastoivan laitoksen, jonka asumiseen kohdistuvat turvallisuusvaikutukset
ympäröiville alueille rajoittuvat enintään 190 metriin. Rakennusoikeus alueella on
tonttitehokkuusluvun e=0.4 mukaan n. 17 510 kem2.

Hevossuontien eteläpuoleisen korttelialueen itäosa on teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialuetta (T) pinta-alaltaan n. 1,48 ha. Myös tällä alueella tonttitehokkuus on
e=0.40 ja sen mukaan rakennusoikeus n. 5 900 kem2.

Suojaviheralueiden (EV) pinta-ala on yhteensä n. 10,16 ha.

Katualueiden pinta-ala kaava-alueella on n. 1,43 ha.

4.2 Aluevaraukset

4.2.1 Korttelialueet
Kaikkia korttelialueita (T, T/kem ja T/kem1) koskevat seuraavat kaavamääräykset:
§ Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan on e=0,40.
§ Jokaista työntekijää kohti on rakennettava yksi autopaikka (1ap/työ).
§ Korttelialueilla on noudatettava kaavakartan yhteydessä olevia rakentamista-

paohjeita (ek7).

Tarkemmin korttelialueita koskevat kaavamerkinnät käyvät ilmi asemakaavakartasta.

4.2.2  Erityisalueet
Suojaviheralueet (EV)
Suojaviheralueet on rajattu luonto- ja historia-arvojen, hulevesien viivyttämisen ja joh-
tamisen sekä voimalinjojen sijainnin perusteella. Suojaviheralueille on tehty omat
merkinnät liito-oravan esiintymisen ja kulkuyhteyksien, hulevesien käsittelyalueiden
sekä muinaisjäännöksen johdosta.

Tarkemmin alueita koskevat määräykset käyvät ilmi asemakaavakartasta.

4.2.3 Muut alueet
Liikennealueet
Kaava-alueeseen sisältyy Kuivassuontien ja Hevossuontien katualuetta.

Hevossuontien katualueen leveys on 27 metriä. Nykyisen tien pohjoispuolelle on jä-
tetty katurakenteille laajentumisvaraa ja jäteasemalle johtava vesihuoltoreitti on näin
myös saatu sijoittumaan katualueelle.
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Kuivassuontien on otettu kaava-alueeseen mukaan vireillä olevaan Lakarin aurin-
koenergian tuotantoalue asemakaavan (AK26-003) rajoittuvin osin.

Kaava-alueen rajauksessa on jätetty suunnitteluvaraa kaava-alueelta länteen ja ete-
lään suuntautuvien katujen linjaukseen. Kuvassa on kaavan työluonnokseen esitetty
leveällä punaisella viivalla mahdollisia tulevaisuuden katulinjoja.

4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset
KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT YLEISMÄÄRÄYKSET
Kaava-aluetta koskevat seuraavat yleismääräykset:

· T/kem –alueelta vesiä vastaanottavalla hulevesien viivytysalueella veden
poistovirtaus tulee olla katkaistavissa venttiilillä tai tulppaamalla.

· Alueelle sijoittuvan laitoksen toiminnot on suunniteltava siten, että ympä-
röivien teollisuusalueiden käyttömahdollisuudet eivät merkittävästi heikenny.
Laitos ei saa aiheuttaa energian- tai jätehuollon toimivuutta vaarantavia riske-
jä ja pelastustehtävien vaatimat suojaetäisyydet tulee varmistaa laitoksen si-
joittamiseen ja rakentamiseen liittyvien lupaprosessien yhteydessä.

KORTTELIALUETA KOSKEVAT RAKENTAMISTAPAOHJEET
Korttelialueille on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Ra-
kentamistapaohjeissa on annettu mm. tonttijärjestelyitä, kallioleikkausten maisemoin-
tia, hulevesien käsittelyä, kemikaalien varastointia sekä rakennettavuutta koskevia
määräyksiä.

Rakentamistapaohjeet, korttelialueet 2610 ja 2611

1. Tonttijärjestelyt:
- Rakennuksen etäisyyden toisen tontin rajasta on oltava vähintään puolet

rakennuksen korkeudesta.
- Toimistotilat sekä asiakassisäänkäynnit suositellaan sijoittamaan kadun-

puoleisille tontinosille katuilmettä rikastamaan.
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- Kiinteistöä ympäröivän aidan tulee olla teräs- tai alumiinirakenteinen, visu-
aalisesti laadukas. Epäsiistit varastoalueet aidataan umpinaisella tai lähes
umpinaisella vähintään 180 cm korkealla aidalla.

- Valaistuksessa vältetään häikäisyä ja ympäristöön tarpeettomasti leviävää
valoa. Valaisimien tulee suunnata valo alaspäin.

- Ympäristöministeriö on antanut asetuksen rakentamista koskevista suunni-
telmista ja selvityksistä. Asemapiirroksessa esitetään asetuksessa listattu-
jen seikkojen lisäksi raskaan liikenteen operointialueet ja muut liikennejär-
jestelyt (mm. asiakasliikenne ja kevytliikenne), valaistuksen periaatteet ja
mainoslaitteiden sijoittaminen.

2. Kallioleikkausten maisemointi
- Kalliopinnat tulee jälkikäsitellä esim. puhdistamalla, luiskaamalla, betonoi-

malla tms. menetelmällä niin, että louhitut pinnat saavat viimeistellyn ja
huolitellun ulkoasun.

3. Tontin maarakennustöissä ja suunnittelussa mm. rakennusten ja varastoaluei-
den sijoittelussa tulee ottaa huomioon alueen vaihtelevat rakennettavuustekijät
sekä paikoin haasteelliset maaperäolosuhteet.

4. Hulevesien käsittely sekä kemikaalien varastointi ja käsittely, prosessi- ja pesu-
vedet:

- Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta
varataan 1 m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallin-
tarakenteen tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12
tuntia, ja rakenteella tulee olla ylivuotoreitti toimintahäiriöiden varalta. Vä-
hintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita maanpäällisessä bio-
suodatuspainanteessa.

- Päällystettyjen piha-alueiden vedet johdetaan viivytykseen biosuodatuksen
kautta. Jos suodatuspainanteelle voi johtua vaarallisia kemikaaleja onnet-
tomuustilanteessa tai sammutusvesien mukana, suodatin tulee eristää poh-
jamaasta vesitiiviisti.

- Katoilta tulevat puhtaat hulevedet voidaan johtaa viivytysjärjestelmään bio-
suodatuksen ohi.

- Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan
hulevesijärjestelmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään
tulee estää.

- Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistet-
tava säiliöiden törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuk-
sin.

- Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja, tulee kestopäällystää.
Mahdollisilla tankkausalueilla ja öljysäiliöiden täyttöalueilla muodostuvat hu-
levedet tulee johtaa öljynerottimen kautta.

- Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja
rajoittamiseen sekä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten
tai vaarallisten aineiden ja palon sammutusvesien hallinnasta.

- Virtaus vaarallisia kemikaaleja käsittelevän kiinteistön hulevesijärjestelmäs-
tä tulee olla nopeasti suljettavissa, jolloin hulevesijärjestelmään ja pihan
päällystetyille alueille tulee mahtua varastoitumaan yhteensä 20 mm sade-
määrä siten, että vettä ei pääse imeytymään maaperään pihalta tai huleve-
sijärjestelmästä. Varastotilavuudessa tulee huomioida lisäksi tulipalotilan-
teessa muodostuvat sammutusvedet, jotka voivat sisältää haitallisia aineita.
Sammutusvesien varastotilavuus tulee arvioida yhteistyössä pelastuslaitok-
sen kanssa.

- Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä.
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Biosuodatuksen periaatepiirros (Ramboll 2017)

4.4 Nimistö
Asemakaava-alueeseen sisältyy kaksi katualuetta, jotka on nimetty Kuivassuontieksi
ja Hevossuontieksi käytössä olevien yksityisteiden nimien mukaan.

4.5 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
Kun arvioidaan kaavan suhdetta valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin, painot-
tuu tavoite luoda edellytys valtakunnallisestikin merkittävän kemianteollisuuslaitoksen
sijoittumiselle Suomeen, Raumalle.

Toimiva aluerakenne
Suunniteltu T/kem-alue sijoittuu Rauman asuntoalueisiin nähden syrjäisesti mutta kui-
tenkin liikenteellisesti hyvin tavoitettavalle alueelle. Kaavaturvallisuustarkastelun mu-
kaan suunniteltu alue soveltuu tietyin edellytyksin T/kem-toiminnoille. Hanke edistää
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Rauman seudulla.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevä laitos rakentuu Koilliselle teollisuusalueelle
Hevossuon jäteaseman ja Fingridin sähköaseman läheisyyteen. Alueen välittömässä
läheisyydessä ei ole tiivistä asutusta. Raakavesikanava, jonne alueen hulevedet las-
kevat, on huomioitu kaavamerkinnöillä ja sitovin rakentamistapaohjeen määräyksin.

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Alueelle on laadittu arkeologia- ja luontoselvitykset. Kohdealueella tehdyt liito-
oravahavainnot on huomioitu kaavatyössä (ks. Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaa-
timuksiin).

Kaava-alueella sijaitseva varhaismetallikaudelle ajoittuva kivirykelmä on merkitty
muinaisjäännökseksi, johon ei saa kajota.

Alueelle ei kohdistu merkittävää virkistyskäyttötarvetta. Hanke ei estä seudullisten ul-
koilureittien syntymistä.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Olkiluoto-Rauma voimajohtolinja on rajattu kaava-alueen ulkopuolelle. Kaavalla ei
myöskään heikennetä Rauman sähköaseman eikä tasavirta-aseman toimintamahdol-
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lisuuksia.

Hevossuon jäteasemalle johtaa kaava-alueen läpi tie, joka on merkitty katualueeksi.

Luonto ja kulttuuriympäristönä erityiset aluekokonaisuudet
Kaavalla ei heikennetä Rauman rannikkoalueen säilymistä eikä asumisen tai elin-
keinotoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

4.6 Kaavan suhde Satakunnan maakuntakaavaan
Maakuntakaavassa kaava-alue on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Asemakaa-
va siis poikkeaa maakuntakaavassa alueelle suunnitellusta käyttötarkoituksesta. Vi-
reillä olevan koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yhteydessä on laajempana
kokonaisuutena tarkastelu perusteita poikkeamiselle. Poikkeaminen on perusteltavis-
sa mm. seuraavilla syillä:

· Kaavaa laadittaessa on ollut käytettävissä Hevossuon jäteaseman suunnitte-
lukartta (Pöyry 2015), joka osoittaa, että jäteaseman laajentumissuunnat ovat
nykyisiin toiminta-alueisiin nähden etelässä. Toisin sanoen kaava-alueelle ei
kohdistu jäteaseman laajentumistarvetta.

· Jätteenkäsittelyalueilla on edelleen runsaasti laajentumistilaa etelään ja itään
myös Suiklansuon teollisuusjätteen kaatopaikalla.

· Maakuntakaavan laadinnan jälkeen ovat teollisuuden tarpeet tarkentuneet ja
Rauma haluaa tarjota sijoittumisvaihtoehtoa kemianteollisuuden toimijoille.

· Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yhteydessä on tutkittu ratapihan
rakentamismahdollisuutta alueelle URPO-ratalinjauksen yhteyteen. Ratapiha
siihen liittyvine toimintoineen on tilaa vievä elementti ja osaltaan laajentaa te-
ollisuusalueen tarvetta itään päin.

· Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatarkasteluun viitaten voidaan todeta,
että maakuntakaavassa asetetut tavoite jätteenkäsittelyalueiden riittävyydestä
voidaan turvata, vaikkakin nyt vireillä olevan kaava-alueen osalta maakunta-
kaavan ko. aluevaraus supistuu.

4.7 Kaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin
Lakarin T/kem-asemakaava noudattaa valmisteilla olevissa Rauman yleiskaavassa
2025 ja Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavassa esitettyjä linjauksia.

Yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys:
Kaava edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maankäyttöä ja yhdyskuntaraken-
teen eheyttä. Yleiskaavallisen tarkastelun (Koillisen teollisuusalueen osayleiskaava-
luonnos) ja kaavaturvallisuustarkastelun (Gaia 2017) perusteella kaava-alueen on ar-
vioitu soveltuvan merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan lai-
toksen (T/kem) sijaintipaikaksi.

Hevossuon jäteaseman suunnitellut laajennusalueet sijaitsevat aseman sisääntulora-
kennusten itä ja eteläpuolella, mistä riittävät reservialueet on löydettävissä (Suunni-
telmakartta Pöyry 2015). Kaava-alueelle ei siis kohdistu jätteen käsittelyalueiden laa-
jentumistarpeita.

Toteutuessaan hanke virkistää osaltaan Rauman seudun elinkeinoelämää.

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus:
Kaava-alueella ei ole asuinrakennuksia eikä sillä ole vaikutuksia palveluiden saata-
vuuteen.
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Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, se-
kä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympä-
ristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla:
Kaava-alueen rakentuminen tukeutuu ympäröivään liikenneverkostoon. Kaavalla ei
suljeta tärkeitä liikenneyhteyksiä tai niiden toteuttamismahdollisuuksia.

Raskasliikenne kaava-alueelle tulee kulkemaan Vuorenalhontien kautta, joka on
suunniteltu liitettäväksi Koillisväylään. Vuorenalhontien ja radan tasoristeys on ennen
kaava-alueen käyttöönottoa tarkoitus poistaa.

Kaavatyötä varten on tehty hulevesiselvitys, jossa on tarkasteltu mm. T/kem-
toimintojen ja vastaanottavana vesistönä toimivan raakavesikanavan asettamia eri-
tyisvaatimuksia hulevesien käsittelylle. Kaavamääräyksissä ja rakentamistapaohjeis-
sa on huomioitu hulevesiselvityksen suositukset.

Kaava ei vaikeuta olemassa olevan energianhuoltoverkoston eikä jäteaseman toimin-
taa.

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön:
Kaavatyötä varten on laadittu T/kem-kaavaturvallisuustarkastelu. Tarkastelun mu-
kaan terveysvaikutukset huomioiden alueelle voidaan sijoittaa toimintoja, joiden suo-
jaetäisyydet ovat 100 metriä, melko vapaasti. Mikäli suojaetäisyydet ovat suuremmat,
tulee asutus, työpaikat ja ampumarata huomioida sopivalla tavalla hälyttämisessä ja
suojautumisessa.

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset:
Lakarin teollisuusalueen yhteyteen rakennettava kemianteollisuuden laitos tukee
Rauman elinkeinoelämän kehittymistavoitteita.

Ympäristöhäiriöiden vähentäminen:
Kaava-alueelle on myönnetty ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen. Ympä-
ristöluvassa on määritelty, miten ympäristökuormitusta rajoitetaan. Kohdealueen
naapurustossa on lisäksi mm. jäteasema ja ampumarata. Maankäytön suunnittelussa
on mielekästä koota ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja yhteen, jolloin kokonai-
suudessaan häiriöt jäävät mahdollisimman suppealle alueelle.

T/kem-kaavamerkintä ei yksinään mahdollista suuronnettomuusvaaran aiheuttavan
laitoksen sijoittumista vaan lisäksi tarvitaan Tukesilta lupa, mahdollisesti ympäristölu-
pa ja rakennuslupa.

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen:
Kaava-alueella ei ole rakennuksia. Kareniuksen muinaisjäännös on kaavamerkinnällä
suojeltu.

Suunnittelukohde sijoittuu alueelle, jolla ja jonka läheisyydessä on maisemallisia häi-
riötekijöitä kuten kiviaineksen ottoalue, toiminnassa oleva Hevossuon jäteasema,
moottori- ja ampumarata sekä voimalinjoja. Maisemallisesti alue on sopiva teollisuus-
laitoksen sijoituspaikaksi.

Kaava-alueella tehdyt liito-oravahavainnot on otettu huomioon rajaamalla reviiriksi ar-
vioitu alue EV-alueelle ja antamalla sille suojelumerkintä. Niin ikään suojaviheralueille
on merkitty reviirien välinen ekologinen käytävä liito-oravien kulkuyhteyksiä varten.



36

Virkistykseen sopivien alueiden riittävyys:
Toteutuessaan hanke pienentää metsäalueita, kallio ja ojitettuja metsittyneitä suoalu-
eita. Poistuvilla luontoalueilla ei kuitenkaan ole aktiivista virkistyskäyttöä. Kaavan to-
teutuminen ei estä valmisteilla olevassa Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan
luonnoksessa esitetyn viherverkoston säilymistä.

Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajille tai muulle oikeudenhaltijalle koh-
tuutonta haittaa:
Kaava-alue on kiinteistöä 684-414-4-268 lukuun ottamatta Rauman kaupungin omis-
tuksessa. Lähimpien asuinrakennusten, jäteaseman ja sähköaseman sijainnit ovat
kaavavalmistelussa ja vaikutustenarvioinnissa otettu huomioon. Kohtuutonta haittaa
maanomistajille tai muille oikeudenhaltijoille ei synny.
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5. Kaavan vaikutukset

5.1. Vaikutusten arviointi osana suunnitteluprosessia
Kemikaaleja laajamittaisesti turvallisuusselvityskokoluokassa käsittelevän laitoksen
rakentaminen edellyttää asemakaavan muutoksen lisäksi Tukesin lupaa, (mahdolli-
sesti) ympäristölupaa ja rakennuslupaa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn (YVA) tarve ratkaistaan erikseen alueellisen ympäristökeskuksen toimesta.

Laitoksen normaalitoiminnan ja häiriöpäästöjen vaikutukset ja haitallisten vaikutusten
ehkäiseminen tulee selvittää tarkemmin ympäristöluvan yhteydessä. Tukesin lupa-
menettelyllä pyritään varmistamaan laitoksen turvallinen sijoitus, vaatimustenmukai-
suus, rakentaminen ja varustelu sekä ulkopuolisen toiminnan huomioon ottaminen.
Asemakaavamerkintöjen sisältöä määriteltäessä on otettu huomioon ympäristöluvan
ja Tukes-luvan ohjausvaikutukset. Turhaa päällekkäisyyttä on pyritty välttämään.

Lakarin Hevossuontien alueen T/kem-asemakaavan vaikutuksia on pyritty selvittä-
mään ja minimoimaan selvitysten ja suunnitelmien avulla. Alueelle on jo aiemmassa
yhteydessä laadittu luonto- ja arkeologiaselvitykset. Liito-oravan reviiri on rajattu kort-
telialueen ulkopuolelle EV-alueelle. Myös reviirien väliset kulkuyhteydet on pyritty tur-
vaamaan.  Kaava-alueella sijaitseva muinaisjäännös on merkitty muinaismuistolailla
rauhoitetuksi kiinteäksi muinaisjäännökseksi.

Kaavavalmistelun aikana tehty T/kem-kaavaturvallisuustarkastelu on osaltaan muo-
kannut kaavaratkaisua. Turvallisuustarkastelun perusteella on mm. kasvatettu kortte-
lialueiden etäisyyttä voimalinjoihin ja jäteaseman henkilöstötiloja lähinnä oleva kortte-
lialue on merkitty ”tavanomaiseksi” teollisuus- ja varastoalueeksi (T).

Kaavatyötä varten tehdyssä hulevesiselvityksessä on esitetty hallittu hulevesien kä-
sittelyketju ennen hulevesien johtamista teollisuuden raakavesikanavaan. Erityistä
huomiota on kiinnitetty hulevesien hallintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Rakennettavuusselvityksessä on painokairausten avulla selvitetty Hevossuontien
pohjoisen puoleisen alueen rakennettavuutta. Koska tavoitteena on muodostaa yhte-
näisiä ja laajoja korttelialueita on T/kem-alueeksi kelpuutettu myös alueita, joissa
maaperän pinnassa on turve ja liejukerroksia.
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5.2. Vaikutusten arviointi taulukkomuodossa

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen / muutoksen suunta

Alueen sijainti
yhdyskuntara-
kenteessa

Yhdyskunta rakenteellisesti Lakarin T/kem-kaava toteuttaa Rauman kaupungin valmis-
teilla olevassa yleiskaavassa ja Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavassa esitettyjä lin-
jauksia.

Maakuntakaavassa suunnittelualue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Hevossuon jätease-
man laajentumissuunta on etelään ja itään, kaava-alueelle ei siis kohdistu jäteaseman
laajentumistarpeita. Muutoinkin jätteenkäsittelylle jää reservialueita suunnittelualueen
itäpuolelle.

T/Kem-kaavaturvallisuustarkastelun mukaan ei ole esteitä sijoittaa suunniteltua toimintaa
kohdealueelle. Kohdealue sijaitsee asutukseen nähden syrjässä.

+

Yhdyskunta-
rakenteen
eheys

Rauman kaupunki kehittää aktiivisesti Koillista teollisuusaluetta, jonka yhtenä osana on
nyt vireillä oleva kaava-alue. Kaava edistää Koillisen teollisuusalueen tehokasta maan-
käyttöä ja yhdyskuntarakenteen eheyttä.

+

Vaikutukset liikenteeseen / muutoksen suunta

Liikenne Raskas liikenne kaava-alueelle tullaan ohjaamaan ensisijaisesti Luostarinkylän eritasoliit-
tymän ja Vuorenalhontien kautta. Radan ja Vuorenalhontien tasoristeys poistetaan ja
Vuorenalhontie linjataan liittymään Koillisväylään (AK 26-006 Lakari – Liinala). Vaihtoeh-
toisesti raskas liikenne alueelle voi kulkea Kuivassuontien kautta. Tämä edellyttää kui-
tenkin Kuivassuontien kantavuuden parantamista niin, että se kestää raskaat ajoneuvot.
Molemmissa tapauksissa raskaan liikenteen reitti kulkee teollisuusalueen läpi, jolloin
vaarallisten aineiden kuljetukset eivät aiheuta turvallisuusongelmia.

Tulevien liikennemäärien arvioinnissa voidaan käyttää tärpättitislaamon case-
tarkastelua: Raaka-ainekuljetuksia on n. 2-3 säiliöautoa / arkipäivä ja tuotekuljetuksia
vastaavasti n. 2-3 säiliökonttia / arkipäivä.

0

Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen / muutoksen suunta

Yhdyskunta-
tekninen huol-
to

Kaava-alueen hulevedet laskevat avo-ojien kautta uomaan, joka laskee radan alitse raa-
kavesikanavaan kalliotunneliosuuden yläpuolelle. Kaavaa varten on laadittu hulevesisel-
vitys ja rakentamistapaohjeisiin on kirjattu hulevesien käsittelyä koskevat määräykset,
joiden lähtökohtana on se, että raakavesikanavaan ei saa johtua likaisia hulevesiä (ks.
vaikutusten arviointi kohta: päästöt maaperään, vesiin ja ilmaan).

Kaava-alueen läpi Hevossuontien pohjoispuolella kulkee jäteasemalle vesijohto- ja jäte-
vesilinja. Kaavatyössä tämä linja on huomioitu määrittelemällä katualue niin, että ko. linja
mahtuu sille. Lisäksi korttelin 2610 alueelle on tehty pieni johtoaluevaraus mahdollista
työkaivantoa varten.

0

Energiatalous Kaava-alueelle sijoittuvan laitoksen energian tarve selviää vasta tarkemman suunnittelun
yhteydessä. Jos alueelle sijoittuu tärpättitislaamo, voidaan olettaa, että prosessiin tarvit-
tava energia voidaan pääosin tuottaa omalla kattilalla prosessin omasta sivutuotteesta.

Kaava-alue on rajattu niin, että voimalinja-alueet jäävät korttelialueiden ulkopuolelle ja
niiden toiminta on näin turvattu.

Kaavaa koskee seuraava myös energiahuoltoa koskeva yleismääräys:
Alueelle sijoittuvan laitoksen toiminnot on suunniteltava siten, että ympäröivien teolli-
suusalueiden käyttömahdollisuudet eivät merkittävästi heikenny. Laitos ei saa aiheuttaa
energian- tai jätehuollon toimivuutta vaarantavia riskejä ja pelastustehtävien vaatimat
suojaetäisyydet tulee varmistaa laitoksen sijoittamiseen ja rakentamiseen liittyvien lu-
paprosessien yhteydessä.

0

Kaavatalous Kaava-alueelle on laadittu rakennettavuusselvitys (Ramboll 2017). Selvityksessä suosi-
tellaan suunnittelualueen topografian ja vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia maaraken-
nustöissä pyrkimään massamäärien optimointiin, kuten maa- ja kallioleikkauksista saata-
vien massojen hyödyntämiseen alueella tehtävissä täytöissä. Massatasapainon saavut-
taminen edellyttää lisätarkasteluja optimaalisten tasauskorkeuksien selvittämiseksi.

Alueen rakentamiskustannuksiin voidaan vaikuttaa sijoittamalla rakennukset geoteknisen

0
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rakennettavuuden kannalta heikoimpien alueiden ulkopuolelle. Kaavatyössä tämä on py-
ritty mahdollistamaan erityisesti korttelin 2610 rajauksella mahdollisimman pohjoiseen
kuitenkin liito-oravan kulkureitin huomioon ottavalla tavalla sekä laajalla rakennusalalla.

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin / muutoksen suunta

Maa- ja kallio-
perä

Alueen valmistaminen rakennuspaikaksi vaatii merkittäviä maanrakennustöitä: kallioalu-
eilla louhintaa, pehmeiköillä esikuormitusta tai massanvaihtoa. Kaava-alueelle on myön-
netty ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen.

(ks. vaikutukset maisemaan)

-

Päästöt maa-
perään, vesiin
ja ilmaan

PÄÄSTÖT VESISTÖÖN JA MAAPERÄÄN
Kaavatyötä varten on tehty hulevesiselvitys (Ramboll 2017), jossa on kuvattu raakavesi-
kanavasta aiheutuvat vaatimukset. Kaavamääräyksissä ja rakentamistapaohjeissa on
huomioitu hulevesiselvityksen suositukset.

Hulevesiselvityksessä todetaan mm. seuraavasti:
Tässä hankkeessa laadittiin hulevesien hallintasuunnitelma liittyen kemian teollisuuden
sijoittumiseen Lakarin alueelle (ak 26-004). Aluetta koskevissa toimenpidesuosituksissa
korostuu hulevesien laadun sekä ympäristö- ja terveysriskien hallinta, koska alueen hu-
levedet johtuvat lopulta raakavesikanavaan, josta Rauman kaupunki ottaa talousvetensä.
Myös virtaaman rajoittaminen on tarpeen.

Kiinteistöillä muodostuvat hulevedet käsitellään laadullisesti ja niiden virtaamaa viivyte-
tään. Jos kiinteistölle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttävää teollisuutta, tulee huleve-
sijärjestelmä olla lisäksi suljettava ja vesitiivis, ja järjestelmässä tulee olla varastotilaa
mahdollisia sammutusvesiä ja puhdistustöiden aikana kertyviä hulevesiä varten. Ympä-
ristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjestel-
mään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää.

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jot-
ka perustuvat oletukseen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä. Viivytysrakenteet
ovat viherpeitteisiä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteute-
taan osittain kaivamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. T/kem kortteleiden ala-
puolisten viivytysrakenteiden tulee olla suljettavissa, jos korttelialueelle sijoittuu vaaralli-
sia kemikaaleja käyttäviä yrityksiä. Lähtökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kai-
kissa tilanteissa haitallisten aineiden pääsyn pois kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden
viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmistus.
***
Hulevesiselvityksen suunnitelman mukaan EV-alueille on tehty ohjeelliset hulevesiä var-
ten varatut alueen osat. Rakentamistapaohjeisiin on kirjattu hulevesiselvityksen ehdot-
tamat määräykset. Lisäksi kaavaa koskee yleismääräys, jonka mukaan T/kem -alueelta
vesiä vastaanottavalla hulevesien viivytysalueella veden poistovirtaus tulee olla katkais-
tavissa venttiilillä tai tulppaamalla.

PÄÄSTÖT ILMAAN
Mikäli alueelle sijoittuu laitos, joka aiheuttaa merkittäviä päästöjä ilmaan selvitetään asi-
aa ympäristöluvan ja Tukesin luvan yhteydessä. Näiden lupien yhteydessä tullaan aset-
tamaan toiminnalle raja-arvot myös ilmaan kohdistuvien päästöjen suhteen.

Kaavatyössä tärpättitislaamoa on pidetty case-tapauksena. Maanpääntien varteen
aiemmin tehdyn kaavatyön yhteydessä päästöjä ilmaan arvioitiin mm. seuraavasti: Kes-
keiset kaasumaiset päästöt ilmaan syntyvät kattilan savukaasuista, tislauksen rikkiyhdis-
teistä ja säiliöiden hönkäpäästöistä. Tislauksen rikkiyhdisteiden keruukierto on suljettu,
joten päästöt tislauksesta ovat hajapäästönomaisia.

Savukaasut johdetaan ilmakehään. Muut päästöt kerätään ja poltetaan. Poltto on suunni-
teltu tapahtuvaksi omassa kattilassa.

Seisokkien aikana mahdollisesti syntyvien pienten hönkäkaasupäästöjen määrä ja merki-
tys sekä käsittelytarve arvioidaan osana perussuunnittelua.

Forchem Oy:n ympäristölupatietojen ja Suomen Tärpätti Oy:n esisuunnittelutietojen sekä
vastaavien laitosten ympäristölupatietojen perusteella on oletettavissa, että Suomen
Tärpätti Oy:n hajuemission osuus kokonaisajasta on korkeintaan samaa luokkaa kuin
Forchem Oy:n. Raakatärpätissä on rikkiyhdisteitä paljon mäntyöljyä enemmän, mutta
prosessissa rikkiyhdisteet kerätään suljetussa kierrossa. Suunnitellun tislaamon raaka-
ainekapasiteetti on myös kertaluokkaa Forchem Oy:n kapasiteettia pienempi.

Lakariin sijoitettuna laitos on Rauman keskusta-alueen itäpuolella. Kun Raumalla länsi-
tuulet ovat vallitsevia, voidaan asutusalueille kohdistuvia hajuhaittoja pitää Forchem Oy:n
aiheuttamia hajuhaittoja vähäisempinä.

Laitos tullee siis lisäämään alueen hajuemissiota, mutta lisäys ei ole kokonaisuuden
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kannalta merkittävä.

Luonnon mo-
nimuotoisuus

Kaava-alueella tehdyt liito-oravahavainnot on otettu huomioon rajaamalla reviiriksi arvioi-
tu alue EV-alueelle ja merkitsemällä se alueen osaksi, jolla sijaitsee luontodirektiivin liit-
teen IV (a) mukaisen liito-oravan elinpiiri. Niin ikään suojaviheralueille on merkitty revii-
rien välinen ekologinen käytävä liito-oravien kulkuyhteyksiä varten. Luontoselvittäjältä on
saatu hyväksyntä liito-oravan kulkukäytävälle korttelin 2610 pohjoispuolitse kiertäen. Li-
säksi Hevossuontie leveä katualue ja korttelin eteläsivulle määrätty puurivi mahdollista-
nevat myös tämän reitin toimimisen liito-oravan kulkureittinä.

Kohdealueella ei ole tiedossa muita erityisiä luontoarvoja.

0

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön / muutoksen
suunta

Maisema Asemakaavan muutoksen mahdollistaman kemianteollisuuslaitoksen rakentaminen
muuttaa maisemaa pääpiirteittäin kolmella tavalla: 1) Hevossuontien eteläpuolella ko-
hoava kallio louhitaan ja pihamaa tasoitetaan n. +19 tasoon. 2) Hevossuontien pohjois-
puolen korttelialueilta kaadetaan puusto ja pihamaa rakennetaan osin maanpintaa nos-
tamalla noin. + 18 tasoon. 3) Alueelle rakennetaan teollisuusrakennuksia, joidenka ko-
lonnit voivat nousta esimerkiksi n. 50 metrin korkeuteen.

Kaava-alueella ja sen läheisyydessä on jo ennestään maisemahäiriöitä kuten kiviainek-
sen ottoalue, voimalinjoja, jäteasema, ampumarata, moottorirata ja rakenteilla oleva teol-
lisuusalue. Mäntykalliota koskeva ympäristölupa mahdollistaa kallion louhinnan. Kun
hankkeen maisemavaikutukset suhteutetaan sen sijaintiin, voidaan kielteisiä maisema-
vaikutuksia pitää hyväksyttävinä.

Rakentamistapaohjeisiin on kirjattu kallioleikkausten maisemointia koskien seuraava
määräys: Kalliopinnat tulee jälkikäsitellä esim. puhdistamalla, luiskaamalla, betonoimalla
tms. menetelmällä niin, että louhitut pinnat saavat viimeistellyn ja huolitellun ulkoasun.

-

Kaupunkikuva Alue tulee rakentumaan kaupunkikuvaltaan teollisuusalueena. Rakentamistapaohjeissa
on annettu joitakin kaupunkikuvaan liittyviä määräyksiä esimerkiksi valaistusta ja aitaa-
mista koskien.

0

Kulttuuriperin-
tö

Kaava-alue ei ole arvokkaalla maisema-alueella, ei myöskään kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi arvioidulla alueella.

Kareniuksen muinaisjäännös on merkitty alueen osaksi, jolla sijaitsee muinaismuistolailla
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja
muu siihen kajoaminen on kielletty.

0

Rakennettu
ympäristö

Kaava-alueella ei ole rakennuksia. 0

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön / muutoksen suunta

Ympäristöhäi-
riöt

YMPÄRISTÖLUPA
Kaava-alueelle on myönnetty ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen. Ympäris-
töluvassa on määritelty, miten ympäristökuormitusta rajoitetaan. Kohdealueen naapurus-
tossa on lisäksi mm. jäteasema ja ampumarata. Maankäytön suunnittelussa on miele-
kästä koota ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja yhteen, jolloin kokonaisuudessaan
häiriöt jäävät mahdollisimman suppealle alueelle.

KONSULTOINTIVYÖHYKE
Toiminnassa oleva vaarallisia aineita käsittelevä ja suuronnettomuusvaaran aiheuttava
laitos muodostaa ympärilleen ns. konsultointivyöhykkeen, jonka laajuus riippuu laitoksen
luonteesta.

T/kem-kaavamerkintä ei yksinään mahdollista suuronnettomuusvaaran aiheuttavan lai-
toksen sijoittumista vaan lisäksi tarvitaan Tukesilta lupa, mahdollisesti ympäristölupa ja
rakennuslupa.

MELU JA TÄRINÄ
Kaava-alueen lähellä ei ole melun eikä tärinän suhteen erityisen herkkiä kohteita. Kuten
jo aiemmin on todettu, lähin asuinrakennus sijaitsee noin 230 metrin etäisyydellä. Kaava-
alueen lähiympäristössä on ennestään melua aiheuttavia toimintoja ampuma- ja mootto-
rirata sekä jäte- ja muuntamoasema.

Mikäli alueelle sijoittuva laitos aiheuttaa häiritsevää melua tai tärinää edellyttää toiminta
ympäristölupaa, jossa asetetaan toiminnalle kuten sen aiheuttamalle melulle ja tärinälle
lupaehdot, joilla voidaan varmistua, ettei häiriölle alttiissa kohteissa säädetyt raja-arvot
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ylity. Lisäksi laitoksen toiminnassa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista
tekniikkaa. Luvan haltijan tulee seurata tekniikan kehittymistä ja otettava sitä soveltuvin
osin käyttöön toiminnassaan.

Mäntykallion kalliokiviaineksen murskauksen ympäristöluvan mukaan toiminnassa on
melun osalta noudatettava seuraavia lupamääräyksiä:

1) Melua aiheuttavat toiminnot poraaminen ja murskaaminen ovat sallittua vain arkisin,
maanantaista perjantaihin klo 7-21. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot, ku-
ten räjäyttäminen ja rikotus on sallittua vain arkisin, maanantaista perjantaihin klo 8-18.
Maa-ainesten kuormaaminen ja kuljetus on sallittua arkipäivisin klo 6-22.

2) Toiminnasta aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa lähimmillä häiriöille alttiil-
la, asumiseen käytettävillä alueilla ylittää ulkona melun Apainotetun ekvivalenttitason
(LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöllä (klo 22-7) 50 dB, eikä loma-asumiseen
käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB eikä yöllä (klo 22-7) 40 dB.

Toiminnasta aiheutuvaa melua tulee vähentää sijoittamalla melulähteet teknisten mah-
dollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimpaan kohtaan, suunnittelemalla siirtokuljetus-
matkat mahdollisimman lyhyiksi, melulähteiden koteloinnein ja kumituksin tai käyttämällä
muita vastaavia ääniteknisesti mahdollisia meluntorjuntatoimia ja sijoittamalla riittävän
korkeat raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat melulähteen välittömään läheisyy-
teen siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.

HAJU
On käsitelty ympäristövaikutustenarvioinnissa kohdassa päästöt ilmaan.

Turvallisuus Turvallisuustarkastelussa arvioituihin onnettomuusvaikutuksiin sekä ympäröivien aluei-
den haavoittuvuuteen perustuen sijoituspaikka on suunnitellulle toiminnalle soveltuva.
Hankkeen vaikutuksia turvallisuuteen on tarkasteltu T/Kem-kaavaturvallisuus-
tarkastelussa (Gaia 19.10.2017), joka on asemakaavan muutoksen liiteaineistoa.

Eteläisen korttelialueen käyttötarkoitusmerkinnän mukaan laitoksen asumiseen kohdis-
tuvat turvallisuusvaikutukset eivät saa ylittyä 200 metriä kauemmas. Lähin asuinraken-
nus sijaitsee noin 230 metrin etäisyydellä kaavan korttelialueelta.

0

Sosiaalinen
ympäristö

Kaava-alueella ei ole asumista. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Perkontien ja
Kuivassuontien varrella. Turvallisuusselvityksen mukaan 500 metrin säteellä on 8 asu-
kasta.

Kemian teollisuuden tuotantolaitoksen rakentaminen saattaa heikentää lähialueiden
imagoa asuinalueena. Alueen luonnetta leimaavat jo nykyisellään seudulla toimivat jäte-
asema, sähköasema, ampumarata ja moottorirata.

Valmistuessaan teollisuuslaitos on työntekijöidensä työpaikkaympäristöä.

0

Virkistys Suunnittelualue on nykyisellään, kiviaineksen ottoaluetta, kallioaluetta, peltoa ja ojitettua,
metsittynyttä suoaluetta. Alueen merkitys virkistyskäytössä on vähäinen mm. syrjäisestä
sijainnista johtuen eikä alue kuulu Rauman virkistysverkostoihin.

Suurin osa suunnittelualueesta kaavoitetaan suojaviheralueeksi, jonka merkitystä virkis-
tyskäytössä voidaan kehittää mm. polkuverkostoa rakentamalla.

0

Julkiset palve-
lut

Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia julkisiin palveluihin. 0

Yksityiset pal-
velut

Kaavamuutoksen mahdollistama hanke palvelee lähinnä teollisia toimijoita. 0

Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin / muutoksen suunta

Elinkeinotoi-
minta

Asemakaavalla varaudutaan teollisuuden hankkeisiin. Rakentuessaan kemian teollisuu-
den laitos virkistää Rauman seudun elinkeinoelämää.

Asemakaava mahdollistaa mm. tärpättitislaamon sijoittumisen Koilliselle teollisuusalueel-
le. Valmistuessaan jalostamo hyödyntäisi metsäteollisuuden sivuvirtoja raaka-aineenaan.
Mäntytärpätti puolestaan lisää metsäteollisuuden tuotetarjontaa.

+

Työpaikat Vaikutukset työpaikkoihin riippuu mahdollisen hankkeen laadusta ja toteutumisesta.
Esimerkiksi tärpättitislaamon on arvioitu työllistävän suoraan 25 henkilöä ja välillisesti
noin 50 henkilöä. Lisäksi rakentamisvaiheessa hankkeella on merkittävä työllistämisvai-
kutus.

+



42

6. Asemakaavan toteutus

6.1 Asemakaavan toteutus
Konkreettista rahoitusjärjestelyistä sovittua hanketta kemianteollisuuslaitoksen sijoit-
tamiseksi Lakariin ei kaavan laadinta-ajankohtana ole olemassa. Toisaalta on tiedos-
sa alueen kiinnostavuus erityisesti tärpättitislaamon sijoituspaikkana. Kaavatyöllä py-
ritään ennakoivasti turvaamaan Rauman kilpailuasetelmat, kun ko. laitoksen sijoitus-
päätös tehdään.

Kaavamerkintä T/kem ei estä korttelialueen tai sen osan rakentumista tavanomaise-
na teollisuus- ja varastoalueena. Tällöin tulee kuitenkin huomioida mahdollisen T/kem
laitoksen myöhempi sijoittuminen alueelle.

Rakennettavuus Hevossuontien pohjoispuoleisella korttelialueella on paikoin haas-
teellinen. Alueen valmistaminen rakennuspaikaksi vaatii merkittäviä maanrakennus-
töitä: kallioalueilla louhintaa, pehmeiköillä esikuormitusta tai massanvaihtoa. Raken-
teiden sijainti ja perustustapa tulee valita maaperäolosuhteiden mukaan. Rakentaja
kantaa vastuun riittävistä maaperäselvityksistä ja oikeasta perustamistavasta.

Korttelialueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, jotka on liitetty kaavakarttaan. Ra-
kentamistapaohjeissa on annettu mm. tonttijärjestelyitä, kallioleikkausten maisemoin-
tia, hulevesien käsittelyä, kemikaalien varastointia sekä rakennettavuutta koskevia
määräyksiä.

EV-alueille hulevesisuunnitelman mukaan merkityt viivytysrakenteet ovat viherpeittei-
siä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteutetaan osittain
kaivamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. T/kem kortteleiden alapuolisten
viivytysrakenteiden tulee olla suljettavissa, jos korttelialueelle sijoittuu vaarallisia ke-
mikaaleja käyttäviä yrityksiä. Lähtökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kaikissa
tilanteissa haitallisten aineiden pääsyn pois kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden
viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmistus.

Toiminnassa oleva T/kem-laitos asettaa ympäröivälle maankäytölle tiettyjä rajoituksia
ja muodostaa ympärilleen ns. konsultointivyöhykkeen. Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
to Tukes määrittelee kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevälle laitokselle nk. konsul-
tointivyöhykkeen ympäristöministeriön ohjekirjeen YM4/501/2015 mukaisesti. Sen
suuruus riippuu käsiteltävien kemikaalien määrästä ja ominaisuuksista.  Em. ohjekir-
jeen mukaisesti suunniteltaessa konsultointivyöhykkeelle sisälle riskille alttiiden toi-
mintojen sijoittamista on kaavaa laadittaessa pyydettävä Tukesin ja pelastusviran-
omaisen lausunto.
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***
Kaavatyöhön ovat osallistuneet kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen ja kaavoitusavus-
taja Jussi Helminen. Lisäksi kaavan valmistelu on edellyttänyt teknisen toimialan,
kaupunki- ja aluekehittämispalveluiden sekä konsulttitahojen yhteistyötä.

Raumalla 28.5.2018

RAUMAN KAUPUNGIN TEKNINEN VIRASTO / KAAVOITUS

Raumalla

Jouni Mäkinen
kaavoitusarkkitehti

Juha Eskolin
kaavoitusjohtaja



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 26.02.2018
Kaavan nimi HEVOSSUONTIEN TEOLLISUUSALUE
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 05.04.2017
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 26-004
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 22,6700 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]  
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 22,6733 100,0 44364 0,20 22,6733 44364
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 11,0910 48,9 44364 0,40 11,0910 44364
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,4264 6,3   1,4264  
E yhteensä 10,1559 44,8   10,1559  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 22,6733 100,0 44364 0,20 22,6733 44364
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä       
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä 11,0910 48,9 44364 0,40 11,0910 44364
T 1,4788 13,3 5915 0,40 1,4788 5915
T/kem 5,2357 47,2 20943 0,40 5,2357 20943
T/kem1 4,3765 39,5 17506 0,40 4,3765 17506
V yhteensä       
R yhteensä       
L yhteensä 1,4264 6,3   1,4264  
Kadut 1,4264 100,0   1,4264  
E yhteensä 10,1559 44,8   10,1559  
EV 10,1559 100,0   10,1559  
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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ASEMAKAAVA              AK 26-004  
ns. Hevossuontien alue 
 
KEMIAN TEOLLISUUDEN LAITOKSEN SIJOITTUMINEN LAKARII N  
 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA  
 

 
Suunnittelualue on merkitty punaisella viivalla 
 
Aloitus 

Yrityspalvelutyöryhmä päätti kokouksessaan (18.11.2016), että T/kem laitok-
sen sijoittumista Hevossuontien varrelle selvitellään kaavallisesti. Kaupun-
ginhallitus oikeutti kokouksessaan (30.3.2017 § 181) kaavoituksen tilaamaan 
kaavatyöhön vaadittavat asiantuntijaselvitykset. 
 
Kaavatyö (Lakari, Kuivassuo) sisältyy vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. 
Kaavatyöstä on tiedotettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoi-

tuskatsauksessa, joka julkaistiin 31.3.2017 ilmestyneessä Rauman kaupun-
gin tiedotuslehdessä 1/2017. Kaavoituskatsauksesta on lisäksi kuulutettu 
5.4.2017. 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Hevossuontien molemmin puolin Koillisella teolli-
suusalueella Fingridin sähköaseman ja Hevossuon jäteaseman naapurissa. 
Suunnittelualueella on nykyisin sekä kalliomäkeä, metsää, peltoa että ki-
venottoaluetta. Etäisyys Rauman keskustaan on n. 7 kilometriä. Alueella on 
tehty liito-oravahavaintoja ja sillä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös (Karenius). 
Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 200 metrin etäisyydellä suunnittelu-
alueesta. 

 
Suunnittelutilanne 

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on jätteenkäsittelyaluetta 
(EJ).  Merkinnällä osoitetaan tärkeät yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden sekä 
pilaantuneiden maiden vastaanottoon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen vara-
tut alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. 
Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueella sallitaan jätteiden 
käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen. 
 
Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan 
kohdetontti on erityisaluetta (E).  
 
Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava 2025 
luonnoskartassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen (T) ja eritysalueen 
(E) raja-alueelle. Eteläosaltaan suunnittelualue on maa- ja metsätalousaluet-
ta, jolla on virkistys ja kylämaisema-arvoja (MYV). 

 
Kaavan tavoitteet 

Koillisen teollisuusalueen sisälle (ns. Hevossuontien alue) on arvioitu, elin-
keinopoliittisin perustein, tarve varautua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem 
alue. Alueen suunnittelussa käytetään suunnitteluoletuksena mm. tärpättitis-
laamon sijoittumista alueelle. 
 
Asemakaavan muutos laaditaan, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa merkittävän 
vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem).  
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Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat. Kaava-
aineistossa selvitetään, millaisin edellytyksin T/kem kaavamerkintä voidaan 
alueelle antaa. 

  
Kaavoitustyön lähtökohdat  

Suunnittelualue on yleiskaavallisessa tarkastelussa alustavasti arvioitu 
T/kem laitokselle soveliaaksi alueeksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tu-
kes) edellyttää merkittävälle vaarallisia kemikaaleja valmistavalle tai varas-
toivalle laitokselle asemakaavaan erityistä T/kem merkintää. Kaavamerkintä 
on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta on 
käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan ja 
ymmärtää sijoituksen vaikutukset. Laitos muodostaa rakentuessaan ympäril-
leen ns. konsultointivyöhykkeen. 
 
Kaavavalmistelussa tulee huomioitavaksi ympäristön haavoittuvuudet mm. 
raakavesikanava, Fingridin sähköasema, liito-oravahavainnot ja lähimmät 
asuinrakennukset. 

 
Asemakaavan laadinnan lisäksi ko. laitoksen rakentaminen edellyttää Tuke-
sin lupaa. Mahdollisen hankkeen käynnistyessä arvioidaan myös ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve. 

 
Vaikutusten arviointi 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset mm. 
yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja maisemaan, liikenteeseen, talouteen 
sekä terveyteen.  
 
Alueelle on jo laadittu mm. seuraavat selvitykset: 

• Luontoselvitykset; Ahlman Group Oy, vuosina 2010 – 2017 
• Arkeologiset inventoinnit; Satakunnan Museo, vuosina 2012 ja 2016 
• Liikenteellinen lausunto; Ramboll 2017 
• Rakennettavuusselvitys; Ramboll 2017 

 
Hankkeesta laaditaan seuraavat asiantuntijaselvitykset: 

• T/kem kaavaturvallisuustarkastelu 
• Hulevesiselvitys 

 
 

Osallistumis - ja arviointisuunnitelmaan voi esittää muutoksia  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään, kun uutta kaavaa tai kaavamuutosta aletaan 
suunnitella. Sillä kerrotaan kaupunkilaisille, mitä aluetta työ koskee, miten työhön voi vaikut-
taa, mikä on kaavatyön aikataulu, miksi kaava tehdään ja miten kaavan vaikutuksia selvite-
tään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan täydentää. Toivomuk-
set suunnitelmaan tehtävistä muutoksista esitetään kaavoitusosastolle (yhteystiedot löyty-
vät tästä lehtisestä). Toivomukset on selkeintä esittää kirjallisesti mahdollisimman pian. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa esitykset tehdään, sitä helpompi ne on ottaa huomioon. 
Jos osallisella ja kaavoittajalla on jyrkästi toisistaan poikkeavat näkemykset esitetyn osallis-
tumisen riittävyydestä, osallinen voi ottaa yhteyttä Varsinais-Suomen ELY -keskukseen ja 
esittää neuvottelun järjestämistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. ELY -keskus arvioi 
suunnitelman riittävyyttä ja järjestää neuvottelun kunnan ja osallisten kanssa, jos sen tar-
peelliseksi näkee. 
Lisätietoja:  
Rauman kaupunki 
Kaavoitusosasto 

Kanalinranta 3 
26100 Rauma 

www.rauma.fi 
 

Kaavoitusarkkitehti 
Jouni Mäkinen 

 puh. (02) 834 3665 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusavustaja  
Jussi Helminen 

 puh. (02) 834 3667 kaavoitus@rauma.fi 

Kaavoitusjaosto  
Jari Laihonen, puheenjohtaja 
Helena Ollila, varapuheenjohtaja 
Pasi Alonen, jäsen 
Sari Seimelä, jäsen 
Johanna Vainila, jäsen 

Tomi Suvanto, toimialajohtaja, esittelijä 
Kari Koski, kaupunginjohtaja 
Juha Eskolin. kaavoitusjohtaja, sihteeri 
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ASEMAKAAVAN MUUTOS: KEMIAN TEOLLISUUDEN LAITOKSEN S IJOITTUMINEN LAKARIIN                   AK 26-004 
  
 syksy 201 7 talvi 201 7  talvi 2018 kevät  2018 

Vaiheet  
Tiedottaminen osallisille 

Aloitus  Luonnos nähtävillä 
30 päivää 

Ehdotus nähtävillä  
30 päivää 

Hyväksyminen kaupu n-
ginvaltuustossa 

Kaupunkilaiset ja muut kiinnostuneet OAS / netti 
 

Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Alueen maanomistajat/vuokra-alueiden haltijat OAS / kirje Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaava-alueeseen rajoittuvien tonttien maanomistajat OAS / kirje 

 
Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Tekninen toimiala: toimialajohtaja, kaupunginge-
odeetti, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja, kunnallistek-
niikan johtaja, suunnittelupäällikkö, viheraluepäällik-
kö, rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö 
Sivistystoimiala: toimialajohtaja 
Sosiaali- ja terveystoimiala: toimialajohtaja 
Kaupunkikehitysjohtaja 

OAS tiedoksi ja komment-
teja varten 

Kuulutus Kuulutus  Kuulutus 

Satakunnan pelastuslaitos, aluepalopäällikkö 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Sivistysvaliokunta 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 
Tekninen valiokunta 
Ympäristö- ja lupalautakunta 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Kuulutus 

Terveydensuojeluviranomainen OAS tiedoksi Lausunto   
Satakuntaliitto 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus ELY 
Liikennevirasto 
Satakunnan Museo 

OAS tiedoksi Lausunto  Tiedoksi 

Rauman Energia Oy 
DNA Oy 

OAS tiedoksi Lausunto Kuulutus Tiedoksi 

Rauman Ikäihmisten neuvosto 
Rauman Nuorisovaltuusto 
Rauman Seudun Lintuharrastajat r.y. 
Rauman Latu ry 

OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 

Lehdistö OAS tiedoksi Kuulutus Kuulutus Kuulutus 
Kaupunkilaisen vaikutusmahdollisuudet  Mielipide OAS:sta 

Ehdotuksia kaavaa varten 
Kirjallinen mielipide 
luonnoksesta 

Kirjallinen muistutus ehdotuk-
sesta 

Valitusoikeus kaupunginval-
tuuston päätöksestä Turun 
hallinto-oikeuteen 

 
Kaava-aineistoon voi tutustua nähtävilläoloaikoina kaavoituksen internetsivuilla ja palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Nähtävilläoloajat kuulutetaan erikseen.              OAS= Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
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Rauman kaupunki
Kaavoitusosasto
kaavoitus@rauma.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.9.2017

 26-004 Hevossuontien teollisuusalue, asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Lakarin alueelle sijoittuu useita nykyisiä Fingridin voimajohtoja ja Olkiluoto 4
ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämiä uusia voimajohtoreittejä. Alueella on myös
Fingridin Rauman sähköasema, tasavirta-asema ja suurmuuntajien kuljetuksiin käytettävä
siirtokuormauspaikka radan varrella.

Kuva 1. Voimajohdot asemakaava-alueen läheisyydessä.

Fingrid on osallistunut monin tavoin keskusteluun alueen kaavoituksesta ja
suunnittelusta. Olemme lausuneet Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan (YK 002038)
vaiheista, viimeisimpinä teimme lausunnon sen luonnoksesta 9.6.2017. Fingrid on
lausunut myös aurinkovoima-alueen asemakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 11.3.2016 (Aurinkoenergian tuotantoalue Lakariin, AK-26-003).
Lisäksi Fingrid on sopinut sähköasemaan liittyvistä tilusvaihdoista, jotka toteutetaan
syksyn 2017 aikana.

jmakinen
Tekstiruutu
Aloitusvaiheen mielipide
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Asemakaava-alue sivuaa useita Fingridin, UPM:n ja Satavakka Oy:n voimajohtoja, joiden
poikkileikkaus on merkitty kuvaan 2. Voimajohtoja varten on lunastettu kiinteistön
käyttöoikeuden supistus. Fingridillä ei ole tiedossa asemakaava-aluetta lähimpänä
sijaitsevan UPM:n voimajohdon lunastusta. Fingridin lunastuksen osalta voidaan todeta,
että johtoalue ulottuu 23 metriä länteen päin Fingridin 110 kV voimajohdon Kalanti-
Rauma (1646) keskilinjasta (joka on läntisin Fingridin voimajohdoista tällä kohdalla).

Asemakaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana
käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä eikä tälle alueelle osoiteta rakennusaloja. Näin
varmistetaan, että sähköturvallisuuden näkökulmasta, että rakennelmien, rakennusten ja
voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys.

Kuva 2. Poikkileikkaus asemakaavojen kohdalla.

Asemakaavanmuutos laaditaan, jotta alueelle voisi sijoittaa merkittävän vaarallisia
kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen (T/kem). Sähköasema asettaa monia
rajoitteita T/kem-alueiden toteutukselle. Lausunnon liitteessä on kooste
kemikaaliturvallisuusasetuksen ja TUKES:n oppaan (Tuotantolaitoksen sijoittaminen)
kohdista, jotka käsittelevät kemikaalilaitoksen sijoittamisen edellytyksiä suhteessa
energiahuollon kohteisiin. Tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden
seurauksena voi olla energianhuoltojärjestelmien toiminnan huomattava häiriintyminen
(Kemikaaliturvallisuusasetuksen mukaisesti).

Osallistumis- ja arviointiselostuksessa todetaan, että yleiskaavallisessa tarkastelussa
kohde on alustavasti arvioitu T/kem-laitokselle soveliaaksi alueeksi. Asemakaavan osana
tätä arviointia tulee tarkentaa. Alueen suunnittelussa käytetään suunnitteluoletuksena
mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle. Yleinen ongelma T/kem-alueiden osalta on
se, että kaavoitusvaiheessa ei vielä tiedetä varmasti tulevasta toiminnasta. Itsessään
asemakaavamerkintä T/Kem mahdollistaa monenlaisen toiminnan sijoittumisen. Tuolloin
kaavoituksessa joudutaan arviomaan mahdollisia riskejä ja onnettomuusseurauksia
melko yleispiirteisesti. Kohde pitäisi siis rajata asemakaavalla tiettyyn tarkoitukseen
riittävän tarkasti ja arvioida sen riskit suhteessa sähköasemaan. Muutoin
viranomaisluvituksen vaiheessa (TUKES/pelastustoimi) voidaan joutua pahimmillaan
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sellaiseen tilanteeseen, että suunniteltua tuotantolaitosta ei voi toteuttaa, (mikäli sen
todetaan aiheuttavan sähköasemalle onnettomuustilanteessa huomattavaa häiriötä).

Asemakaavamerkintöjen sisältöä määriteltäessä täytyy siis osoittaa tarkemmin
tuotantolaitoksen toiminnan sisältö, sekä toisaalta ottaa huomioon turvallisuusmääräykset
ja rajoitukset suhteessa sähköasemaan. Tosin yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä on
melko haastava laatia siten, että niissä rajoitetaan käsiteltävien kemikaalien laatua ja
määrää turvalliselle tasolle.

Muistutamme myös, että voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei
saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa eikä se saa aiheuttaa vaaraa
voimajohdon käytölle ja kunnossa pysymiselle. Alueen suunnittelussa on otettava
huomioon mm. seuraavia asioita:

• Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa.
Em. rakenteet tai laitteet eivät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita.
Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia.

• Voimajohtoalue ei sovellu varastointiin eikä lastaukseen.
• Voimajohtoaukealle voidaan istuttaa ainoastaan puita tai pensaita, joiden luontainen

kasvukorkeus ei ylitä 4 metriä. Myös reunavyöhykkeillä puuston kasvua rajoitetaan.
• Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla

on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä.
• Teiden ja katujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä Liikenneviraston ohjeessa

"Sähkö- ja telejohdot ja maantiet" (2015) esitetään.

Voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää
Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi tie, katu,
maanmuokkaustoimenpide, rakennelma tai rakennus, joka sijoittuu voimajohdon
läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi osoitettu
kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaavalausuntoa
yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja
toteuttajan on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Lausuntopyynnön voi lähettää
osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, 00101 Helsinki tai sähköpostilla
risteamalausunnot@fingrid.fi.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja.

Voimajohdon rajoituksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje
voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön
suunnittelussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta
(http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/luvat%20ja%20lausunnot/ohjeita_kaavoittajalle/Siv
ut/default.aspx). Oppaasta saa lisätietoa asemakaavamerkinnöistä ja edellä käsitellyistä
suunnittelukysymyksistä.

Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. Muiden kuin Fingridin omistamien
voimajohtojen osalta tulee pyytää lausunto kyseisten voimajohtojen omistajilta.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid
Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.



LAUSUNTO 4 (4)

6.10.2017

Fingrid Oyj
Katuosoite Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
Läkkisepäntie 21 PL 530 etunimi.sukunimi@fingrid.fi
00620 Helsinki 00101 Helsinki 030 395 5000 030 395 5196 www.fingrid.fi

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
projektipäällikkö



Tuotantolaitoksen sijoittaminen ja onnettomuusvaaran huomiointi

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin
turvallisuusvaatimuksista 20.12.2012/856

5 § Onnettomuusvaaran huomioon ottaminen sijoituksessa

Tuotantolaitoksen sijoituksessa on otettava huomioon sellaisten onnettomuuksien vaikutukset,
joissa tuotantolaitoksessa olevat tai onnettomuustilanteessa syntyvät kemikaalit voivat olla
osallisina, kuten:

1) tulipalo tuotantolaitoksen alueella tai alueen ulkopuolella;

2) räjähdys tuotantolaitoksen alueella tai alueen ulkopuolella;

3) kemikaalin pääsy tulipalon, räjähdyksen, laiterikon, kemikaalin hajoamisen tai muun reaktion tai
tapahtuman seurauksena tuotantolaitoksen alueen ulkopuolelle.

Vaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon kemikaalin kaikki vaaraominaisuudet ja niistä
aiheutuvien onnettomuuksien seuraukset sekä kemikaalien käsittelyn tai varastoinnin yhteydessä
käsiteltävien tai varastoitavien pölyjen räjähdyksistä aiheutuvat seuraukset.

Jos toiminnanharjoittaja pystyy tuotantolaitosta varten tehdyn riskien arvioinnin perusteella
osoittamaan, että jokin onnettomuustyyppi tai tapahtumaketju on epätodennäköinen kyseisen
tuotantolaitoksen olosuhteissa, sitä ei tarvitse ottaa huomioon tuotantolaitoksen sijoitusta koskevia
suojaetäisyyksiä määrättäessä.

11 § Yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen ja kohteiden huomioon ottaminen
sijoituksessa

Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei
tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi
olla yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien, vesi-, jäte-
tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai vastaavien toiminnan
huomattava häiriintyminen;

TUKES- OPAS; Tuotantolaitosten sijoittaminen (2013)

Energiahuolto

Energia ja erityisesti sähkö on yhteiskunnallemme keskeisessä asemassa. Energian saatavuuden on
oltava kunnossa, jotta muut toiminnot (esim. liikenne, vesihuolto, teollisuus- ja tuotantolaitosten
toiminta) olisivat mahdollisia. Energiaa käytetään tavallisemmin sähkönä ja lämpönä.

Valtakunnallisesti merkittävillä voimajohdoilla tarkoitetaan suurvoimansiirron kantaverkkoa
(päävoimansiirtoverkko), johon alueverkot liittyvät. Kantaverkkoon kuuluvat 400 kV:n ja 220 kV:n
sekä tärkeimmät 110 kV:n johdot. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000. Opas 9. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden soveltaminen kaavoituksessa).

Laitoksen sijoituksessa tulee ottaa huomioon mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset
(lämpösäteily-  tai painevaikutukset) lähistössä oleviin päävoimansiirtoverkon ilmajohtoihin,
muuntamoihin ja kytkinlaitoksiin sekä ilmajohtojen läheisyydessä tapahtuvan mahdollisen
pelastustehtävän tarvitsema suojaetäisyys. Lisätietoa sähkölaitteistojen turvallisuutta ja
sähkötyöturvallisuutta koskevista standardeista löytyy Tukes -ohjeesta S10-2012.

Ext-Taina
Kirjoituskone
Fingridin lausunnon liite



Tuotantolaitoksen sijoittaminen ja onnettomuusvaaran huomiointi

Laitoksen sijoitusta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös, ettei mahdollinen onnettomuus
aiheuta esim. liikenteen, vesihuollon, teollisuus- ja tuotantolaitosten tai vastaavien toiminnan
tarvitseman energian saannin huomattavaa häiriintymistä.



Poistettavia asemakaavamääräyksiä ja -merkintöjä:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.
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1 Johdanto 

1.1 Tarkasteltava asemakaavatyö 

Tässä kaavaselvityksessä tarkastellaan turvallisuusnäkökulmasta asemakaavoitusta, joka 

mahdollistaa kemikaaleja laajamittaisesti turvallisuusselvityskokoluokassa käsittelevän lai-

toksen sijoittamisen Rauman Lakarin teollisuusalueelle. Tukesin linjauksen mukaan tulee 

tällaisen laitoksen sijoitusalueella olla kaavamerkintä T/kem tai vastaava. 

Sijoituskartta on esitetty kuvassa 1. Asemakaavoitettavan alueen alustava rajaus on esitetty 

kuvassa 2. Suunnittelualue sijaitsee Hevossuontien molemmin puolin Koillisella teollisuus-

alueella Fingridin sähköaseman ja Hevossuon jäteaseman naapurissa. Suunnittelualueella 

on nykyisin sekä kalliomäkeä, metsää, peltoa että kivenottoaluetta. Etäisyys Rauman keskus-

taan on n. 7 kilometriä. Alueen tuntumassa on tehty liito-oravahavaintoja ja sen eteläreunas-

sa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 200 metrin etäi-

syydellä suunnittelualueesta.  

 

Kuva 1. Asemakaavoitettavan alueen sijainti 
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Kuva 2. Alustava kaavaluonnos 

Jotta asemakaavoitus olisi mielekäs, kaavoitettavaa aluetta ympäröivien alueiden tulee olla 

sellaisia, että niiden haavoittuvuus ja sijoittuvan laitoksen mahdollisten onnettomuuksien 

vaikutukset ovat sovitettavissa yhteen.   

Kaavamerkintä on kemikaaliturvallisuuslain mukainen kunnan kannanotto sille, että kunta 

on käsitellyt sijoittumismahdollisuuden omassa maankäyttöprosessissaan ja ymmärtää sijoi-

tuksen vaikutukset.  

Kaavamerkintä ei yksinään mahdollista teollisuuslaitoksen sijoittamista. Tuotantolaitoksen 

lopullisen sijoittumisen edellytyksenä ovat myös esimerkiksi seuraavat luvat: 

1. Tukesilta lupa vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastoin-
tiin. Lupahakemuksessa esitetään mm. Tukesin antamien ohjeiden mukaisesti va-
littujen onnettomuusskenaarioiden seurausanalyysit ja vaikutusalueet.  

2. AVI:lta (tai kunnalta) (mahdollisesti) ympäristölupa.  
3. Kunnalta rakennuslupa. 
4. Mahdolliset muut luvat. 

Vaaramahdollisuuden lisäksi Seveso-laitoksen sijoittumisella on myös hallinnollisia vaiku-

tuksia.  

Tässä selvityksessä keskitytään onnettomuusvaikutusten ja ympäröivien alueiden haavoittu-

vuuden yhteensovittamisen mahdollisuuksiin. Muita vaikutusarviointeja varten tehdään 

muita selvityksiä.  
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1.2 Alueen kaavoitustilanne ja maankäytön tavoitteet 

Maakuntakaavassa (vahvistettu 30.11.2011) alue on jätteenkäsittelyaluetta (EJ). Merkinnällä 

osoitetaan tärkeät yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden sekä pilaantuneiden maiden vastaanot-

toon, käsittelyyn tai loppusijoitukseen varatut alueet. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mu-

kainen rakentamisrajoitus. Aluetta koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueella salli-

taan jätteiden käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoittamiseen liittyvä rakentaminen. 

Rauman 25.8.2003 hyväksytyn oikeusvaikutuksettoman yleiskaavan mukaan kohdetontti on 

erityisaluetta (E). Raumalla on vireillä koko kaupungin kattava yleiskaava. Yleiskaava 2025 

luonnoskartassa alue sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen (T) ja eritysalueen (E) raja-

alueelle. Eteläosaltaan suunnittelualue on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on virkistys ja 

kylämaisema-arvoja (MYV). 

Koillisen teollisuusalueen sisälle (ns. Hevossuontien alue) on arvioitu, elinkeinopoliittisin 

perustein, tarve varautua ja siten asemakaavoittaa ns. T/kem alue. Alueen suunnittelussa 

käytetään suunnitteluoletuksena mm. tärpättitislaamon sijoittumista alueelle. Asemakaava 

laaditaan, jotta alueelle voitaisiin sijoittaa merkittävä vaarallisia kemikaaleja valmistava tai 

varastoiva laitos (T/kem). 

1.3 Seveso-direktiivi ja sen toimeenpano Suomessa 

1.3.1 Yleistä 

Seveso-direktiivi on EU-direktiivi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaaro-

jen torjunnasta. Se ohjaa kiinteiden vaaraa aiheuttavien toimintojen ja muun maankäytön 

yhteensovittamista. Tällä hetkellä on voimassa Seveso III -direktiivin mukainen kansallinen 

lainsäädäntö. Suomessa Seveso-direktiivi on pantu toimeen maankäyttö- ja rakennuslain-

säädännöllä sekä kemikaaliturvallisuuslailla 390/2005. Seveso III -direktiivin toimeenpanon 

edellyttämät muutokset kemikaaliturvallisuuslakiin on annettu ko. lain muutoksella 

358/2015. Kemikaaliturvallisuuslain nojalla on annettu myös uusi valtioneuvoston asetus 

vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), joka korvasi ai-

kaisemman samannimisen asetuksen 855/2012. Lisäksi on muutettu valtioneuvoston asetus-

ta vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 

(856/2012). Nämä säädökset tulivat voimaan 1.6.2015. 

1.3.2 Suuronnettomuusvaaran huomioiminen kaavoituksessa 

Suomessa maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttö-

tavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.  
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Onnettomuusriskin huomioon ottaminen kaavoituksessa yleisesti sisältyy valtakunnalliseen 

alueidenkäyttötavoitteeseen 4.3: ”Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu”1. 

Tämä ohjaa suuronnettomuusriskin huomioinnin suhteen osaltaan mm. maakuntakaavan 

laadintaa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteita uudistetaan parhaillaan, josta luonnos 

on lausuntovaiheessa.2, 3  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL; 132/1999) 9 § mukaan kaavojen tulee yleisesti perustua 

riittäviin selvityksiin. Yleiskaavan sisältövaatimusten4 mukaisesti on yleiskaavaa laadittaessa 

otettava huomioon mahdollisuudet turvalliseen ja terveelliseen ja eri väestöryhmien kannal-

ta tasapainoiseen elinympäristöön sekä ympäristöhaittojen vähentäminen. Asemakaavan 

sisältövaatimuksissa puolestaan esitetään5: ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan 

edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelli-

selle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.” 

Seveso-laitoksia ympäröivässä maankäytössä huomioon otettavista suojaetäisyyksistä sääde-

tään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 57§:ssä seuraavasti: Harkittaessa ra-

kennushankkeen sijoittumista ja rakennuspaikan soveltuvuutta on huolehdittava vaaralli-

sista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyk-

sistä. 

Ympäristöministeriön ohjekirjeessä 22.6.2015 kuvataan menettelyitä maankäytön suunnitte-

lulle Seveso-kohteiden läheisyydessä: ”Kun maakunta-, yleis- tai asemakaavassa osoitetaan 

alueita suuronnettomuusvaarallisiksi luokitelluille tuotantolaitoksille ja varastoille, käyte-

tään kaavamerkintää T/kem ”teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla on / jolle 

saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen”. 

On myös varmistettava, että kaava mahdollistaa suunnitellun toiminnan. Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto Tukesilta (jäljempänä Tukes) ja pelastusviranomaiselta pyydetään lau-

sunto.” 

Edelleen kirje ohjaa maankäytön suunnittelusta ja lausuntopyynnöistä: ”Maankäyttö- ja 

rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset ar-

vioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuk-

sia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on 

tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteutta-

                                                        

 

1 ”Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja ris-
kien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen.” 
2 http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Lausuntopyynnot_ja_lausuntoyhteenvedot/Lausuntopyynto_ja_kuulutus_yleison
_mahdo(42968) 
3 Luonnoksessa terveellisen ja turvallisen elinympäristön kohdalla esitetään: ”Haitallisia terveysvaiku-
tuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on 
jätettävä riittävän suuri etäisyys. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset ja niitä palvelevat ke-
mikaaliratapihat on sijoitettava riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon 
kannalta herkistä alueista.” 
4 MRL 39 § 2. momentin kohdat 5 ja 7 
5 MRL 54 § 2. momentti 
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misen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuu-

riset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 

arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n nojalla myös tuotantolaitosten toimintaan liittyvät 

riskit tulevat selvitettäviksi. – Kun laadittavana on esimerkiksi jollekin osa-alueelle yleis- 

tai asemakaava tai näitä kaavatasoja koskeva kaavamuutos, tarvitaan riittävä vaikutus-

ten selvittäminen uusien ja olemassa olevien toimintojen jatkumisen ja kehittämisen kan-

nalta.”  

Edelleen kirje jatkaa: ”Kaavoituksessa on huolehdittava, ettei riskille alttiita toimintoja si-

joiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia ja varastoja. Esimerkiksi päiväkodit hoito-

laitokset, sairaalat, asuinalueet ja vilkkaat liikenneväylät sekä luonnon kannalta erityisen 

herkät tai tärkeät alueet ovat tässä tarkoitettuja riskialttiita toimintoja. Kaavoitettaessa 

tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen toiminnan mahdollinen laajenemisvara, 

evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. 

Tukes on määritellyt tuotantolaitoksille ja varastoille vyöhykkeet, joiden sisällä kaavoituk-

sessa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskeihin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. 

Nämä ns. konsultointivyöhykkeet on muodostettu laitosten riskeistä yleisesti tiedossa ole-

vien arvioiden perusteella, joten niitä ei voi suoraan käyttää suojaetäisyyksinä tuotanto-

laitosten ja herkkien toimintojen välillä. 

Suunniteltaessa riskille alttiiden toimintojen sijoittamista suuronnettomuusriskin piiriin 

kuuluvan konsultointivyöhykkeen sisälle on kaavaa laadittaessa pyydettävä Tukesin sekä 

pelastusviranomaisen lausunto. Lausuntopyynnöstä tulisi käydä ilmi, mikä tuotantolaitos 

on kyseessä. Lausuntomenettely on samoin tarpeen laadittaessa tai muutettaessa sellaisia 

teollisuus- ja varastoalueiden kaavoja, joille sijoittuvaksi aiotusta toiminnasta saattaa ai-

heutua suuronnettomuusvaara. Tukesilta ja pelastusviranomaiselta on hyvä selvittää jo 

kaavaprosessin varhaisessa vaiheessa mahdolliset tarpeet osallistua viranomaisneuvotte-

luihin ja lausunnon antamiseen.”  

Konsultointivyöhykkeeksi määrätään Tukesin harkinnan mukaan pääsääntöisesti 500, 1000, 

1500 tai 2000 metriä riippuen laitoksen vaaroista. Kuvassa 3 on esitetty vastaavat vyöhyk-

keet alueen ympärillä. 
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Kuva 3. Sijoittuvan laitoksen mahdolliset konsultointivyöhykkeet6 

Käytännössä ympäristöministeriön ohjekirjeen mukaisissa lausunnoissa mahdolliset maan-

käytön ja kaavoituksen rajoitukset määräytyvät arvioitujen todellisten vaarojen mukaan. 

Täten konsultointivyöhykkeellä ei ole merkitystä muualla kuin osoitetuilla vaara-alueilla, 

jotka puolestaan riippuvat sijoittuvasta laitoksesta ja siitä, mikä ympäröivien alueiden puo-

lesta on mahdollista.  

2 Maankäytön yhteensovittaminen 

2.1 Huomioitavat onnettomuusvaikutukset 

Yhteensovittamista ohjaa käytännössä ns. turvallisuusvaatimusasetus 856/2012. Se täyden-

tää kemikaaliturvallisuuslain määräyksiä. Asetuksen mukaan on huomioitava terveysvaiku-

tukset(so. vaikutukset ihmisiin), ympäristövaikutukset, vaikutukset pohjaveteen ja vaikutuk-

set infrastruktuuriin.  

                                                        

 

6 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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2.1.1 Terveysvaikutukset 

Asetus 856/2012 8§ toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, että tuotantolaitoksessa tapahtuvan, 5 §:ssä tarkoitetun on-

nettomuuden vaikutusalueella olevilla ihmisillä on mahdollisuus päästä suojaan tai poistua 

alueelta ilman että heille aiheutuu siitä vakavia vammoja. Sijoituksessa on otettava erityisesti 

huomioon ihmisten ja väestön terveyden kannalta erityisen herkät kohteet, kuten hoitolai-

tokset, terveyskeskukset, ostoskeskukset, koulut, päiväkodit, kokoontumistilat ja – alueet 

sekä asuinalueet ja muut kohteet, joissa voi samanaikaisesti olla suuri joukko ihmisiä ja jois-

ta poistuminen tai joissa suojautuminen voi olla onnettomuustilanteissa erityisen hankalaa.”  

2.1.2 Ympäristövaikutukset 

Asetus 856/2012 9 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin luontokohteisiin 

ja virkistysalueisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä 

tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla:  

1. alueen suojelutavoitteita vaarantavaa vahinkoa luonnonsuojelulain (1096/1006) no-

jalla perustetuille luonnonsuojelualueille tai Natura 2000 -verkostoon kuuluville alu-

eille taikka muille vastaaville luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta 

keskeisille alueille;  

2. virkistyskäyttöön tarkoitettujen maa-alueiden, vesistöjen ja muiden vesialueiden 

käyttömahdollisuuksien huomattava heikkeneminen.” 

Ehdotonta kieltoa luonto- tai virkistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden 

vaikutusten arvioinnissa on tärkeää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto. 

2.1.3 Vaikutukset pohjaveteen 

Asetus 865/2012 10 § toteaa: ”Tuotantolaitoksen sijoituksessa tärkeällä tai muulla veden-

hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai sen läheisyydessä on varmistuttava, ettei tuo-

tantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan 5 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden seurauksena 

aiheudu ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaantumista ja 

ettei pohjaveteen pääse vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtio-

neuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:ssä tarkoitettua ainetta.” 

2.1.4 Vaikutukset infrastruktuuriin 

Asetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä 

tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla 

1. yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien, 

vesi-, jäte- tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai 

vastaavien toiminnan huomattava häiriintyminen;  
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2. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka 

vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-

hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.” 

2.2 Sallitut onnettomuusvaikutukset 

Onnettomuuksien vaikutusmekanismit voidaan jakaa lämpösäteilyyn, paineaallon ylipainee-

seen ja myrkyllisten kaasujen leviämiseen ilmassa. Tukes on linjannut, että vaaraa aiheutta-

vien laitosten tulipalojen savukaasuja ei huomioida maankäytön suunnittelussa, koska kaik-

kien tulipalojen savukaasut ovat vaarallisia. Myöskään heitteitä ei huomioida. Tukes-

oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” mukaiset ohjeistukset on kuvattu alla. 

2.2.1 Terveysvaikutukset; pitoisuudet ilmassa 

Tukes-oppaassa ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” todetaan: ”Kemikaalipäästöistä aiheutu-

van terveysvaaran arviointia varten on selvitettävä ympäristöön pääsevän kemikaalin määrä 

ja leviäminen sekä ympäristön kohteet, joissa ihmisiä voi joutua vaaraan onnettomuustilan-

teessa. Etäisyyttä tuotantolaitoksen ja vaarassa olevan kohteen välillä tulee olla niin paljon, 

että todennäköiseksi arvioidussa onnettomuudessa leviävän kemikaalin pitoisuus ja altistus-

aika pysyvät kohteessa niin alhaisena, ettei siellä oleville ihmisille aiheudu vakavia (=pysyviä 

tai pitkäaikaisia) vammoja.” 

Kaasun vaikutukset ihmiseen riippuvat kaasun pitoisuudesta ilmassa. Pitoisuuksista aiheu-

tuvaa vaaraa arvioidaan vertaamalla pitoisuuksia ns. raja-arvoihin, joiden mukaisten pitoi-

suuksien vaikutukset tunnetaan. Raja-arvoja kuvaavia järjestelmiä on erilaisia, ja Tukes suo-

sittelee ns. AEGL-järjestelmän käyttöä. 

EPA:n (USA:n Environment Protection Agency) AEGL (Acute Exposure Guideline Le-

vels) -pitoisuudet eri aineille perustuvat 10, 30 tai 60 minuutin altistukselle ja pitoisuuksissa 

on huomioitu koko väestö (myös hengityselinsairauksista kärsivät): 

• AEGL-3 (x min) -pitoisuus ilmassa saattaa aiheuttaa kuoleman x minuutin mittaisessa 
altistuksessa 

• AEGL-2 (x min) -pitoisuus ilmassa saattaa aiheuttaa pysyvän haitan x minuutin mittai-
sessa altistuksessa (ks. kuva 4) 
 

Pitoisuudet riippuvat siitä, millä nopeudella ainetta pääsee ilmaan, sekä tuuliolosuhteista. 
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Kuva 4. AEGL-arvojen kuvaus (Lähde: Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piirrokset: Pirkko-
Liisa Toppinen) 

Arvioinnissa käytettävä vaikutusaika valitaan onnettomuuden keston sekä vaarassa olevien 

henkilöryhmien mukaan. Esimerkiksi kun arvioidaan turvallista etäisyyttä pientaloihin tai 

muihin kohteisiin, joissa on vain kohtuullinen määrä ihmisiä kerrallaan, kuten pienet myy-

mälät tai liikenteen solmukohteet, voidaan käyttää vaikutusaikaa 30 minuuttia (AEGL-3 30 

min).  

Joissakin tapauksissa riittävä turvallisuustaso voidaan saavuttaa lyhemmilläkin etäisyyksillä. 

Näin on esimerkiksi, kun  

- Onnettomuus on hyvin lyhytkestoinen, esimerkiksi vuotavan aineen kokonaismäärä 

on pieni.  

- Vaarassa olevilla henkilöillä on hyvät edellytykset suojautua ja toimia oikein (teolli-

suusrakennukset, työpaikat) ja rakennukset on suunniteltu niin, että suojautuminen 

tai poistuminen on helppoa.  

o Näissä tapauksissa arvioinnin lähtökohtana voidaan käyttää AEGL-3 (10 min) 

-arvoa. 

Herkissä kohteissa on varauduttava pidempiin toiminta-aikoihin ja/tai henkilöiden suurem-

paan herkkyyteen kemikaalien vaikutuksille. Tällöin terveysvaaran arviointiin voi käyttää 

soveltuvaa AEGL-2 -arvoa. Sitä käyttäen voidaan arvioida turvallista etäisyyttä esimerkiksi 

hoitolaitoksiin (sairaalat, vanhainkodit, päiväkodit), kouluihin taikka kohteisiin, joissa voi 

olla kerralla suuria ihmismääriä (kerrostaloalueet, suuret urheiluhallit ja -kentät, ostoskes-

kukset, majoitusliikkeet, isot kokoontumistilat ja -alueet).  

Edellä arvioituja pidempiä etäisyyksiä voidaan tarvita, jos onnettomuus on nopeasti kehitty-

vä, se voi kestää pitkään ja mahdollisuudet vuodon tukkimiseen tai onnettomuuden vaiku-

tusten torjumiseen ovat heikot. 

2.2.2 Terveysvaikutukset; lämpösäteily 

Turvallisuusvaatimusasetuksen 6 § mukaan tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin 

rakennus- ja muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa tapahtuvasta onnet-
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tomuudesta aiheudu sellaista lämpösäteilyä tuotantolaitoksen ulkopuolella oleviin kohteisiin, 

että  

1. Sen vaikutuksesta rakennukset, laitteistot, rakenteet tai muut paloa levittävät kohteet 

voisivat syttyä 

2. Se voisi estää ihmisten suojautumisen tai poistumisen lämpösäteilyn vaikutusalueelta 

rakennus- tai muissa kohteissa, joissa ihmisiä voi oleskella  

3. Se voi aiheuttaa palovammoja ulkona oleville ihmisille kohteissa, joista poistuminen 

tai joiden tyhjentäminen voi onnettomuustilanteissa olla hidasta, kuten hoitolaitok-

set, majoitustilat, kokoontumis- ja liiketilat ja -alueet taikka tiheästi asutut asuinalu-

eet 

Tulipalon vaikutukset riippuvat lämpösäteilyn voimakkuudesta, joka puolestaan riippuu 

liekin ominaisuuksista ja etäisyydestä liekkiin. Kuvassa 5 alla on esitetty tulipalon läm-

pösäteilyn vaikutuksia. Auringonpaiste kirkkaana hellepäivänä tuottaa noin 1,5 kW/m2 läm-

pösäteilyn intensiteetin. Alle 3 kW/m2 lämpösäteilyssä pelastustoimi pystyy toimimaan ly-

hyitä aikoja. Yli 5 kW/m2 lämpösäteilyn arvioidaan estävän suojautumisen. Yli 8 kW/m2 

lämpösäteily saattaa sytyttää helposti syttyvät rakenteet.  

 
Kuva 5. Tulipalon lämpösäteilyn vaikutuksia (Lähde: Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piir-
rokset: Pirkko-Liisa Toppinen) 

Tukes-oppaan mukaiset lämpösäteilyn intensiteetin vastaavat kynnysarvot ovat 

1. 8 kW/m2 

2. 5 kW/m2; paitsi poistumisteiden osalta 3 kW/m2; Sijoituksessa tulee ottaa huomioon 

ihmisten määrä sekä heidän ennakoitavissa oleva mahdollisuutensa poistua läm-

pösäteilyn vaikutusalueelta. 

3. 3 kW/m2; Lisäksi sijoituksen tueksi voidaan laskea lämpösäteilyn intensiteetin arvo 

1,5 kW/m2 ja selvittää miten henkilöt ovat evakuoitavissa kyseisen lämpösäteilyin-

tensiteettialueen ulkopuolelle. 
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2.2.3 Terveysvaikutukset; painevaikutukset 

Räjähdys aiheuttaa ympäröivään ilmaan paineaallon, jolla on räjähdyksen suuruudesta riip-

puva voimakkuus. Maankäytön suunnittelutarkkuuteen nähden räjähdyksen vaikutuksia 

voidaan kuvata riittävän tarkasti sen aiheuttaman paineaallon suurimman paineen, huippu-

ylipaineen, funktiona. Se riippuu räjähdyksen ominaisuuksista ja etäisyydestä räjähdykseen. 

Paineaallon huippuylipaineen vaikutuksia on esitetty kuvassa 6 alla. 0,3 bar (30 kPa) ylipai-

ne rikkoo kantavia rakenteita, joiden rikkoutuminen aiheuttaa ihmisten kuoleman. 0,15 bar 

(15 kPa) ylipaine rikkoo rakenteita osittain, rikkoutuvat rakenteet aiheuttavat vakavia vam-

moja ihmisille. 0,05 bar (5 kPa) rikkoo suuren osan ikkunoista ja aiheuttaa ohimenevän kuu-

lovaurion. Lisäksi ikkunoiden sirpaleet aiheuttavat vahinkoja. Räjähdys aiheuttaa myös heit-

teitä, ts. lentäviä kappaleita, jotka aiheuttavat vaaraa. 

 

Kuva 6. Paineaallon vaikutuksia (Lähde; Tukes-opas Tuotantolaisten sijoittaminen, piirrokset: Pirkko-Liisa 
Toppinen) 

Räjähdyksen huippuylipaine saa olla korkeintaan 5 kPa alueilla, joilla normaalisti oleskelee 

ihmisiä.  Rakennuksille ja rakenteille, joille perustelluista syistä voidaan hyväksyä tämä ylä-

raja, kuten painetta kestäväksi mitoitetut teollisuusrakennukset, huippuylipaine saa olla 15 

kPa. 

2.2.4 Sallitut ympäristövaikutukset 

Tukes-oppaan ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” mukaan ehdotonta kieltoa luonto- tai vir-

kistyskohteiden vahingoittumiselle ei ole. Onnettomuuden vaikutusten arvioinnissa on tär-

keää arvioida mahdollisten vaikutusten laajuus ja kesto. Ympäristölle aiheutuvia vaikutuksia 

tarkastellaan yksityiskohtaisemmin ympäristönsuojelulain mukaisen lupaprosessin yhtey-

dessä.  

Luontokohteisiin (Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet) ja virkistysalueisiin mahdollisesti 

vaikuttavissa onnettomuuksissa tarkastellaan kohteen tai alueen suojelutasoa sekä onnetto-

muuden vaikutusta suojelutasoon ja sen säilyvyyteen. Virkistysalueeksi katsotaan yleiseen 

käyttöön tarkoitettu alue, kuten kunnan ylläpitämä uimaranta, mutta ei esimerkiksi yksityi-

nen mökkiranta. 
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Luontotyypin suojelutasoa arvioidaan levinneisyysalueen, esiintymien, luontotyypin raken-

teen ja toiminnan sekä luontotyypille ominaisen lajiston suojelutason perusteella. Lajin suo-

jelutason arvioinnissa käytetään tietoja lajin kannan kehityksestä, luontaisesta levinneisyys-

alueesta ja sopivan elinympäristön riittävyydestä.  

Mikäli onnettomuudessa syntyy päästöjä veteen, päästön vaikutus vedenlaatuun, happa-

muusasteeseen ja vesiluontoon tulee arvioida. Ilman kautta leviävistä päästöistä (kaasut, 

pölyt) arvioidaan niiden mahdollinen kulkeutuminen luontokohteisiin tai virkistysalueisiin. 

Suojelutasoon tai virkistyskäyttöön kohdistuvaa vaikutusta arvioitaessa on oleellista arvioida 

kemikaalin pitoisuus, kun se saavuttaa suojeltavan kohteen. 

Maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksille on määritelty kynnys- ja ohjearvoja, joiden 

avulla voidaan arvioida satunnaispäästön vakavuutta ja mahdollista maaperän puhdistustar-

vetta ja sen laajuutta. 

Suojaetäisyyksien arviointeihin liittyviin skenaarioihin ei ole sisällytetty nestemäisten kemi-

kaalien vuototilanteita, koska on katsottu, että kaikki uudet säiliöt sijoitetaan suojavalleihin 

tai varustetaan vastaavin keräilyjärjestelmin. Sama vaatimus koskee myös varsinaista laitos-

aluetta, josta vuodot eivät saa levitä laitosalueen ulkopuolelle. 

Mahdollisena ympäristöonnettomuutena ja sen seurauksina tarkastellaan usein tulipalon 

sammutusvesien leviämistä ja sitä, mihin ne kerääntyvät, missä ne voivat imeytyvä maape-

rään tai joutua vesistöön. Asia käsitellään pääasiassa Tukesin myöntämän luvan sekä ympä-

ristöluvan yhteydessä eikä sitä ole tarpeen erityisesti käsitellä tässä. 

2.2.5 Pohjavesivaikutukset 

Asetuksen mukaisesti onnettomuudet eivät saa pilata pohjavettä. 

2.2.6 Vaikutukset infrastruktuuriin 

Asetus 856/2012 11 § toteaa: ”Tuotantolaitos on sijoitettava sitä ympäröiviin rakennus- ja 

muihin kohteisiin nähden siten, ettei tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvan, 5 §:ssä 

tarkoitetun onnettomuuden seurauksena voi olla 

3. yhdyskuntien toiminnan kannalta keskeisten toimintojen, kuten pääliikenneväylien, 

vesi-, jäte- tai energianhuoltojärjestelmien taikka teollisuus- ja tuotantolaitosten tai 

vastaavien toiminnan huomattava häiriintyminen;  

4. kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten, rakennelmien tai puistojen taikka 

vastaavien kohteiden sekä muinaismuistolailla (295/1963) suojeltujen kohteiden va-

hingoittuminen pysyvästi taikka pitkäaikaisesti.” 

2.2.7 Vaikutukset liikenneinfrastruktuureihin 

Laitoksen sijoituksessa pääliikenneväyliin nähden tulee ottaa huomioon, etteivät laitoksessa 

mahdollisesti tapahtuvan onnettomuuden lämpösäteily- tai painevaikutukset (myös heitteet) 

tai kemikaalien aiheuttama terveysvaara ulotu pääliikenneväylille siten, että voisi aiheutua 
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liikenteen huomattavaa häiriintymistä. Laitoksen sijoituksessa tieliikenteeseen nähden so-

velletaan alla olevan taulukon 1 mukaisia lämpösäteilyn ja paineen enimmäismääriä. 

Taulukko 1. Lämpösäteily- ja painevaikutusten huomioiminen pääliikenneväylien sijoituksessa 

 
 

• Rautatiet ja lentoliikenne: Tapauskohtaisesti 
• Vesi-, jäte- tai energiahuolto: Tapauskohtaisesti 
• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, muinaismuistolailla suojellut kohteet: 

Lämpösäteilyn ja painevaikutusten (mukaan lukien heitteet) suuruuden arvioin-
nin jälkeen tarkastellaan kohteen mukaan mahdollista vahingoittumista.  

2.2.8 Eräitä suojaetäisyyksiä 

Tukes-opas ”Tuotantolaitosten sijoittaminen” määrittelee eräitä suojaetäisyyksiä, jotka voi-

vat tulla tässä tapauksessa sovellettavaksi.  

Taulukoissa 2-4 etäisyydet mitataan seuraavista kohteista: 

• Etäisyys 1: tontin rajasta ja yleisestä liikenneväylästä sekä toimintaan kuulumatto-

mista rakennuksista 

• Etäisyys 2: asuinrakennuksista, hoitolaitoksista, kouluista, päiväkodeista ja kokoon-

tumistiloista 

Ammoniakkikylmälaitosten suojaetäisyydet 

Ammoniakkipäästön aiheuttama vaaraetäisyys riippuu useasta tekijästä kuten laitoksen tyy-

pistä, ammoniakin määrästä ja sen lämpötilasta sekä höyrystimelle johtavan putkilinjan hal-

kaisijasta. Suojaetäisyydet on tässä annettu kahdelle laitostyypille, jotka ovat: 

• Tyyppi A Lauhdutinta ja sen putkilinjoja lukuun ottamatta kaikki laitteistot ovat joko 

konehuoneessa tai tuotantotiloissa 

• Tyyppi B Muut kuin tyyppi A 

Taulukko 2. Ammoniakkikylmälaitosten suojaetäisyydet 
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Muut terveydelle tai ympäristölle vaaralliset nestemäiset tai kiinteät kemikaalit 

Muut terveydelle ja ympäristölle vaarallista nestemäistä tai kiinteää kemikaalia sisältävät 

varastot tulee sijoittaa niin, ettei kemikaalia pääse vuototilanteessa leviämään tuotantolai-

toksen alueen ulkopuolelle. Etäisyyksissä tulee ottaa huomioon myös kemikaalien hajoami-

sesta ja muusta reagoimisesta tulipalotilanteissa syntyvät savukaasut.  

Muut terveydelle vaaralliset kemikaalit ovat tyypillisesti ihoa, silmiä tai hengitysteitä ärsyt-

täviä tai herkistäviä kemikaaleja. Hapot ja emäkset ovat väkevinä liuoksina ihoa syövyttäviä 

ja laimeampina ärsyttäviä. Niistä aiheutuvia haittoja voidaan verrata palovammoihin ja ve-

sistössä ne voivat aiheuttaa haittoja veden happamuuden muutoksen johdosta.  

Lisäksi erityisesti väkevien happojen höyryt aiheuttavat ärsytystä lähiympäristössä ja vau-

rioittavat kasveja. Syövyttävät kemikaalit voivat reagoida kiivaasti muiden aineiden kanssa 

aiheuttaen vaaraa.   

Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ominaisuudet vaihtelevat huomattavasti. Tärkeintä on 

varmistaa, etteivät ne pääse vuotamaan ympäristöön. Muut terveydelle tai ympäristölle vaa-

rallisten nestemäisten tai kiinteiden kemikaalien säiliöt ja astiavarastot sijoitetaan seuraavia 

suojaetäisyyksiä noudattaen:  

Taulukko 3. Muiden terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien suojaetäisyydet 

 

Palavat nesteet 

Standardeissa SFS 3350 (Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen 

käsittelypaikat) ja SFS 3353 (Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos) on 

annettu vähimmäisetäisyyksiä naapurin rajaan ja ulkopuolisiin kohteisiin. Näitä standardeja 

voidaan käyttää ohjeina määritettäessä suojaetäisyyksiä palavan nesteen varastoille. Palavan 

nesteen varastosäiliöt ja astiavarastot sijoitetaan taulukon 4 mukaisesti. Yli 200 m3:n pala-

vaa nestettä sisältävän varaston suojaetäisyyksiä esitetään standardissa SFS 3350. Standar-

dissa on etäisyyksiä myös pienemmille varastoille ja erityyppisille toiminnallisille kohteille. 

Palavalla nesteellä tarkoitetaan nestemäistä kemikaalia, jonka leimahduspiste on enintään  

100°C. 

Taulukko 4. Palavien nesteiden varastojen suojaetäisyydet 
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3 Ympäristön haavoittuvuus 

3.1 Asukkaat, työpaikat ja muut herkät kohteet 

Tarkastelemme seuraavassa alueen ympäristöä noin 1-1.5 km etäisyydelle. 

Taulukossa 5 on esitetty asukasmäärät kaavamuutosaluetta ympäröivillä alueilla eri etäi-

syyksillä 7.  

Taulukko 5. Asukasmäärät aluetta ympäröivillä alueilla 100 m porrastuksella. 

 200 m 500 m 1000 m 1500 m 

Kpl 0 8 11 32 

Kaavamuutosaluetta ympäröivillä alueilla ei ole erittäin haavoittuvia, vaikeasti evakuoitavia 

kohteita, kuten kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja tai sairaaloita 

Yrityskohteet alueen lähellä on esitetty kuvassa 7. Taulukossa 6 on esitetty arvio työntekijöi-

den määrästä 1000 m säteellä olevissa yrityksissä7.  

 

Kuva 7. Yrityskohteet alueen lähellä8 

 

                                                        

 

7 Lähde: Rauman kaupunki, 8.8.2017 (ei päivitetty kohdealueen uuden rajauksen mukaiseksi) 
8 Kohdealueen rajaus likimääräinen 



 

 

17   © Gaia Consulting Oy ja Rauman kaupunki 

Taulukko 6. Yritysten etäisyys alueesta sekä työntekijöiden määrä yrityksissä 2017 

Yritys Arvioitu etäisyys alueesta Työpaikat 2017 

Hevossuon jäteasema 110 m 8 

Fingrid Oy, muuntoasema 230 m 0 

Rauman Energian sähköasema 900 m 0 

Uotilan Kivi Oy 1000 m 2 

Ju-Sa Rakenne t:mi 1100 m 1 

GROSSAD OY LTD 1100 m 3 

 

Lisäksi alueen länsipuolella n. 300 m päässä sijaitsee ampurata ja n. 600 m päässä moto-

crossrata ja n. 1.8 km päässä lännessä golfkenttä, joilla kuitenkaan ei ole vakituisia ympäri-

vuotisia työntekijöitä. 

Luoteispuolella yli kilometrin päässä sijaitsevat Logistikas Oy:n logistiikkakeskus ja HKScan 

Finland Oyj:n broileriteurastamo, joilla on merkittäviä työpaikkamääriä ja liikennevirtoja. 

Alueelle sijoittuu tulevaisuudessa myös muita yrityksiä. 

3.2 Ympäristö 

Lähimmät Natura- sekä luonnonsuojelualueet sijaitsevat Sorkassa n. 2,5 km päässä alueen 

pohjoispuolella. Alueen eteläpuolella n. 1.8 km päässä sijaitsevat lähimmät maiseman ja 

luonnon kannalta arvokkaat harju- ja kallioalueet. 

Kuvassa 8 on esitetty liito-orava-alueet kaava-alueen lähellä. Alueilla ei ole Natura 2000 - tai 

luonnonsuojelualuestatusta. Luonnonsuojelulain 49§ mukaisten kohteiden käsittely liittyy 

pääasiassa toiminnan normaalivaikutuksiin, ei niinkään turvallisuusvaikutuksiin. 



 

 

18   © Gaia Consulting Oy ja Rauman kaupunki 

 

Kuva 8. Liito-orava-alueet kaava-alueen lähellä.9 

Kuvassa 9 on esitetty alueen lähellä sijaitsevat arvokkaat kasvillisuuskohteet. Kaava-alueen 

sisäpuolella sijaitsee Mäntykallion kalliomuodostelma, jossa kasvaa kitukasvuisia ja lakka-

päisiä mäntyjä (alue 1 kuvassa). Rauman kaupungin Strategisen yleiskaavan maisemaselvi-

tyksen mukaan Mäntykalliolla ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita säily-

tettäviä maisema-arvoja. Aluetta on jo käytetty kiviaineksen ottoalueena, ja luontoarvot on 

pääosin menetetty.  

 

                                                        

 

9 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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Kuva 9. Arvokkaat kasvillisuuskohteet kaava-alueen lähellä.10 

3.3 Infrastruktuuri ja muinaisjäännökset 

• Energiahuollon rakennukset ja rakenteet:  

o Alueen koillispuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n sähköasema. Asema on Suomen 

ja Ruotsin välisten merikaapeleiden pääteasema ja kuuluu suurvoimansiirron 

kantaverkkoon. Sähköaseman layout on esitetty kuvassa 10 ja voimajohtojen 

erittely kuvassa 11. Etäisyydet alueesta ovat karkeasti seuraavat: 

� Merikaapeleiden kytkinlaitos: noin 420 metriä 

� Suurvoimansiirron kantaverkon 400 kV kytkinlaitos: 420 metriä  

� 11o kV kytkinlaitos: 230 m 

� Merikaapeleiden muuntajat: 400 m 

� 400/110 kV muuntajat: 350 m 

� 400 kV linja alueen itäpuolella: 230 metriä 

� 110 kV linja alueen itäpuolella: n. 60 m (ns. Rauma-Repolan linja) 

� Rauman metsäteollisuudelle johtava 110 kV linja alueen eteläpuolella 

(sama ns. Rauma-Repolan linja): n. 70 metriä 

                                                        

 

10 Kohdealueen rajaus likimääräinen 



 

 

20   © Gaia Consulting Oy ja Rauman kaupunki 

o Rauman energian sähköasema sijaitsee alueen luoteispuolella n. 900 metrin 

päässä ja sille johtaja 100 kV voimajohto noin 350 m päässä alueen pohjois-

puolella 

 

Kuva 10. Sähköaseman layout. 

 

Kuva 11. Sähköaseman voimajohdot 
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• Pohjavesialueet ja vedenottamot sekä yhdyskuntien kannalta oleelliset puhdistamot: 

Ei ole lähialueilla 

• Vesihuollon rakennukset ja rakenteet: Rauman ns. raakavesikanava sijaitsee alueen 

pohjoispuolella noin 900 metrin etäisyydellä. 

• Liikenneinfrastruktuurit (isot tiet, rata, lentokenttä): Ei ole välittömässä läheisyydes-

sä 

• Muut: Alueen kaakkoispuolella n. 110 metrin päässä sijaitsee Hevossuon jäteasema. 

Jäteasemalla on keskeinen rooli Rauman jätehuollossa, asemalla siirtokuormataan 

kerätty jäte toimitettavaksi polttoon muualle. Jäteaseman muutamankin päivän käyt-

tökatkos estää jätteenkeruun Raumalla, sillä ympäristölupa ei salli siirtokuormausta 

muualla11.  

• Muinaisjäännökset: Kiinteät muinaisjäännökset noin 1000 m säteellä on esitetty ku-

vassa 12. Pronssikautiset kivirakenteet (ns. Karenius) sijaitsevat kaava-alueen rajan 

tuntumassa sen eteläpuolella (nro 12, kuva 11). Muut muinaisjäännökset ovat turval-

lisella etäisyydellä alueesta. 

  

Kuva 12. Muinaisjäännökset noin 1000 m säteellä.12 

• Suunnitteilla oleva aurinkoenergia-alue: Kaava-alueen läheisyyteen sen luoteispuo-

lelle on vireillä asemakaavatyö AK26-004. Kaavassa on tavoitteena osoittaa neljä eril-

listä aluetta, jotka yhdessä mahdollistavat aurinkovoimalan toteutumisen. Näiden 

alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on n. 41,5 ha. CPC Finland Oy:n laadituttaman 

                                                        

 

11 Haastattelu Tarja Sillanpää; huom. pelastuslain valtuuksin pelastusjohto voi tarvittaessa todennä-
köisesti määrätä ympäristöluvan vastaisesti. 
12 Kohdealueen rajaus likimääräinen 
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alustavan layout-suunnitelman mukaan kaava-alueelle rakennettavan aurinkovoima-

lan teho voisi olla n. 19MWp. Lähimmillään suunniteltu aurinkovoima-alue olisi noin 

100 m etäisyydellä T/kem-korttelialueesta. Voimalassa ei työskennellä. 

 

Kuva 13. Suunnitellun aurinkovoimalan layout-suunnitelma. 

3.4 Luonnononnettomuudet 

Alue ei ole tulvavaara-aluetta, eikä onnettomuuksia mahdollisesti aiheuttavia muita luon-

nonolosuhteita arvioida alueella merkittäviksi. 

4 Case-tarkastelu: tärpättitislaamon 
sijoittuminen alueelle 

Eräänä mahdollisena alueelle sijoittuvana toimintona on puutärpättitislaamo. Kuvaamme 

seuraavassa tislaamon toimintaa, mahdollisia onnettomuuslähteitä, onnettomuusmekanis-

meja sekä edellytettäviä suojaetäisyyksiä. 

4.1 Laitoksen yleiskuvaus 

Tislaamossa tislataan raakatärpätistä eri tärpättijakeita. Sen oletettu kapasiteetti on 25 000 

t/a. Tislaamo käyttää raaka-aineena metsäteollisuuden käyttöhyödykkeitä.  

Tislaus tapahtuu alipaineessa ja suhteellisen matalissa lämpötiloissa tislauskolonneissa. 

Lämpö tuotetaan höyryllä. Tislauksen yhteydessä poistetaan rikkiyhdisteitä hypokloriitti-

pesulla.  
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Tärpättisäiliöt säiliöalueella inertoidaan typellä ja niiden hönkäkaasut kerätään. Oletetulla 

tuotantokapasiteetilla raakatärpätin varastokapasiteetti on 2-3 x 300 m3. Alfa-pineenin va-

rasto on 170 m3, beta-pineenin 20 m3 ja delta3-kareenin 85 m3. Tislausjäännökselle on 20 m3 

varastosäiliö ja esitisleelle 30 m3 varastosäiliö. Hypokloriittia on 50 m3. Tislauksessa tarvit-

tava höyry tuotetaan höyrykattilassa, jonka teholuokka on noin 10 MW. 

Arvioitu säiliöautoliikennemäärä on noin tuhat ajoneuvoa vuodessa sisään ja tuhat ajoneu-

voa ulos. 

Pääraaka-aineet ja tuotteet ovat palavia nesteitä ja niitä on laitoksella yli 500 tonnia, joten 

laitoksesta tullee turvallisuusselvitysvelvollinen. 

4.2 Keskeiset käsiteltävät kemikaalit 

Lähde: OVA-ohjeet, yleinen esisuunnittelutietämys 

Tärpätti viittaa tässä yhteydessä sulfaattiselluteollisuuden rinnakkaistuotteena syntyvään 

raakatärpättiin ja sen tislaustuotteisiin. Raakatärpätti, sisältää 50 - 80 % alfa-pineeniä, 2 - 

7 % beeta-pineeniä, 10 - 30 % delta-3-kareenia, 2 - 6 % muita monoterpeenejä ja 5 - 10 % 

korkeammalla kiehuvia terpeenejä13. Raakatärpätissä esiintyy epäpuhtauksina myös pieniä 

määriä orgaanisia rikkiyhdisteitä, kuten metyylimerkaptaania. Tärpätti on väritöntä tai kel-

lertävää kirkasta nestettä, jolla on sille ominainen haju. Tärpätti on C10H16-terpeeni-

isomeerien seos. Tislattu tuote koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista.  

Raakatärpätti ja tislatut tuotteet ovat palavia nesteitä. Lämmin neste syttyy kipinöiden, 

staattisen sähkön ja liekkien vaikutuksesta. Se voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen 

orgaaniseen aineeseen. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. 

Tärpätti ärsyttää silmiä ja ylempiä hengitysteitä 125 ppm:n (700 mg/m3) pitoisuuksissa ai-

heuttaen kurkun kirvelyä ja yskää. Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheut-

taa huimausta, päänsärkyä, huonovointisuutta, huumaantumista ja hengitysvaikeuksia. 

Tehdyt suuntaa-antavat koelaskelmat osoittavat, että haihdunta suurestakin tärpättilammi-

kosta aiheuttaa vain paikallisia vaikutuksia. 

Tärpätti on helposti haihtuvaa, joten ympäristöön joutuessaan se päätyy pääasiassa ilmaan. 

Ilmassa hiilivedyt hajoavat melko nopeasti. Tärpätin pääkomponentti alfa-pineeni hajoaa 

ilmassa hydroksyyliradikaalien ja otsonin vaikutuksesta ja sen puoliintumisaika on noin viisi 

tuntia. 

Tärpätti liukenee hyvin huonosti veteen ja vettä kevyempänä se jää veden pinnalle ja haihtuu. 

Laskentamallien avulla on arvioitu, että alfa-pineenin määrä puoliintuu matalassa joessa 

(syvyys yksi metri) noin neljässä tunnissa. Alfa-pineeni sitoutuu vedessä olevaan orgaani-

seen aineksen ja sedimenttiin. Tärpätin pääkomponentit alfa- ja beeta-pineeni eivät ole bio-

                                                        

 

13 ks. esim. OVA-ohjeet 
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logisesti nopeasti hajoavia aerobisissa olosuhteissa. Alfa- ja beeta-pineenin on todettu olevan 

myrkyllisiä vesieliöille. Niiden LC50-arvot kalalle ja vesikirpulle ovat 1 - 10 mg/l (96 h). 

Tärpätin kertyvyydestä ei ole saatavilla tietoja. Oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen perus-

teella on arvioitu, että alfa-pineeni on todennäköisesti kertyvää. 

Tärpätti on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Perusteina luokitukselle ovat olleet tärpätin 

pääkomponenttien alfa- ja beeta-pineenin myrkyllisyys vesieliöille ja hidas hajoavuus. 

Mahdolliset vuodot imeytetään turpeeseen tai puruun, joka poltetaan valvotusti. Tärpätti 

voidaan myös imeyttää hiekkaan tai muuhun palamattomaan imeytysaineeseen, josta tärpä-

tin annetaan haihtua turvallisessa paikassa. Suurissa vuodoissa padottu tärpätti pumpataan 

säiliöön. Tärpätin leviäminen vesistössä estetään öljypuomeilla. 

Natriumhypokloriittiliuos on väritöntä tai kellertävää nestettä, jolla on kloorimainen 

haju. Ainetta myydään vesiliuoksena, jossa natriumhypokloriittipitoisuus on 10 %, 13 % tai 

15 % ja aktiivisen kloorin pitoisuus on vastaavasti 9 - 11 %, 12 - 14 % tai 14 - 15 %. 

Natriumhypokloriittiliuos ei pala eikä ylläpidä palamista, mutta reagointi palavien aineiden 

kanssa aiheuttaa palovaaran. Tulipalon kuumentama säiliö voi repeytyä. Natriumhypoklo-

riittisumu ärsyttää nenää ja kurkkua. Mahdollinen reaktio happojen kanssa vapauttaa kloo-

rikaasua, joka ärsyttää voimakkaasti hengitysteitä.  

Maahan joutunut natriumhypokloriittiliuos on käytännöllisesti katsoen haihtumatonta eikä 

näin ollen aiheuta vaaraa ihmisille ympäröivillä alueilla. Se hapettaa sekä epäorgaanisia että 

orgaanisia yhdisteitä. Reaktiossa orgaanisten aineiden kanssa voi muodostua ympäristölle 

haitallisia orgaanisia klooriyhdisteitä, joista jotkut ovat huonosti hajoavia ja kertyviä. Natri-

umhypokloriittiliuos on erittäin vesiliukoista ja se voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Emäksi-

sissä olosuhteissa se on pysyvä, mutta hajoaa neutraaleissa ja happamissa oloissa melko no-

peasti. Natriumhypokloriitin on todettu olevan erittäin myrkyllistä vesieliöille. Natriumhy-

pokloriitin akuutit LC50-arvot ovat kalalle 0,023 - 5,9 mg/l (96 h) ja akuutit EC50-arvot 

vesikirpulle 0,04 - 2,3 mg/l (48 h). 

Natriumhypokloriitin ei ole todettu kertyvän ravintoverkkoon. Natriumhypokloriitti on luo-

kiteltu ympäristölle vaaralliseksi vesieliömyrkyllisyyden perusteella. 

Mikäli natriumhypokloriittiliuosta on vuotanut, se pumpataan vuotopaikalta säiliöihin ja 

loput imeytetään maahan, hiekkaan tai palamattomaan kaupalliseen imeytysaineeseen, joka 

kerätään talteen. Pienet natriumhypokloriittimäärät voidaan huuhdella viemäriin suurella 

vesimäärällä. 

Em. kemikaalien lisäksi laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja huoltoon voidaan tarvita erilai-

sia voiteluöljyjä, hydrauliöljyjä, voitelurasvoja ja puhdistuskemikaaleja. Mahdol-

listen varavoimakoneen ja dieselpumppujen polttoaineena käytetään myös dieselpoltto-

ainetta. Inertoinnissa ja linjapuhalluksessa käytetään typpeä. Näihin kemikaaleihin ei liity 

suuronnettomuusriskejä arvioiduissa käyttömäärissä. 
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4.3 Laitoksen mitoitusskenaariot  

4.3.1 Yleistä 

Tukes-oppaan mukaan lämpösäteilyn ja painevaikutusten osalta relevantit skenaariot ovat  

• raakatärpätin tai tuotteiden putkistovuoto ja siihen liittyvä lammikkopalo 

• raakatärpätin tai tuotteiden säiliö-/varoallaspalo 

• höyrykattilaräjähdys ja tulipesäräjähdys 

• raakatärpätin tai tuotteiden säiliöautopalo purun/lastauksen yhteydessä 

• massiivinen ainevuoto maahan 

Seuraavissa kuvauksissa on tarkasteltu ainoastaan hypoteettisia tapahtumien seurauksia 

maankäytön suunnittelun pohjaksi. Niissä ei ole huomioitu operaattoreiden toimintaa on-

nettomuustilanteessa, turvajärjestelyjä, eikä pelastustoimen suorittamia tai muita seuraus-

ten rajaustoimia, jotka käytännössä vähentävät seurauksia merkittävästi. Nykytekniikalla 

skenaariot ovat erittäin epätodennäköisiä. 

4.3.2 Lammikko-, säiliö- ja varoallaspalot sekä säiliöautopalot 

Sopiva syttymälähde sytyttää ulos vuotavan ja lammikoituvan tärpätin. Tärpätti koostuu 

pitkäketjuisista hiilivedyistä ja palaa suurissa lammikkopaloissa nokisella liekillä. Liekin 

pintaemissio on matala, ja muualla tehtyjen14 erikokoisten lammikkopalojen seurausana-

lyysien perusteella voidaan arvioida, että säiliöpalon, varoallaspalon ja säiliöautopalon läm-

pösäteilyn intensiteetti 1,5 kW/m2 saavutetaan maksimissaan luokkaa sadan metrin päässä 

palosta. 

Ympäristövaikutuksina paloilla saattaa lämpösäteilyn lisäksi olla savukaasujen leviäminen 

sekä kemikaalipitoisten sammutusvesien muodostuminen. Sammutusvesien keruu suunni-

tellaan osana laitossuunnittelua. 

4.3.3 Höyrykattilaräjähdys 

Mikäli tislauskolonnien höyrynkehitykseen käytettävän kattilan automaatio- ja varojärjes-

telmät jostain syystä pettäisivät ja kattilan polttoaineen syöttö jäisi päälle, on teoriassa mah-

dollista, että höyrykattilan paine nousisi niin, että se räjähtää. On raportoitu, että suuren 

höyrykattilan lieriön räjähdyksessä voisi vapautua noin 1000 MJ energiaa15. 20 barin räjäh-

                                                        

 

14 esim. Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittele-
vien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta 
Veromiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015 
15 esim. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/kalasatama/Riskikartoitusraportti.pdf 
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dyspaineessa 5 kPa huippuylipaine saavutetaan tällöin 140 metrin päässä16. Heitteiden on 

arvioitu leviävän korkeintaan 150 m:n etäisyydelle. Tässä arviossa ei ole otettu huomioon 

rikkoutuvien rakenteiden absorboimaa energiaa. Po. laitokselle esisuunnittelussa suunnitel-

tu käyttöpaine on merkittävästi alempi ja suunniteltu teho selvästi pienempi kuin edellä si-

teeratussa tapauksessa. Voidaan arvioida, että höyrykattilaräjähdyksen paine- ja heitevaiku-

tukset ovat korkeintaan kymmeniä metrejä ja alle 100 metriä. 

Tulipesäräjähdys voi syntyä, jos tulipesään pääsee kertymään palamatonta polttoainetta, 

joka äkillisesti kuitenkin syttyy. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset otetaan huomioon yleensä 

rakentamalla tulipesään heikennetyt nurkat, jotka tulipesäräjähdystilanteessa avautuvat 

siten, että paine pääsee purkautumaan. Yleensä myös kattilahallissa yksi seinistä rakenne-

taan heikennetyksi. Tulipesäräjähdyksen vaikutukset voidaankin arvioida paikallisiksi. 

4.3.4 Ainevuoto maahan 

Suuronnettomuusmielessä tärkeät kemikaalit ovat raakatärpätti, tärpättitisleet ja hypoklo-

riitti. Sekä tärpätit että hypokloriitti ovat ympäristölle vaarallisia. Lisäksi hypokloriitti on 

erittäin vesiliukoista ja voi siksi kulkeutua pohjaveteen. Ainevuodolla maahan ei todennäköi-

sesti ole suoria vaikutuksia ihmisten terveyteen ympäröivillä alueilla. 

Ainevuodon leviämismallintaminen maassa on hyvin hankalaa ja monimutkaista ja edellyt-

tää mm. pohjavesivirtausmittauksia. Aineiden poistaminen maasta on niin ikään monimut-

kaista ja kallista. Jos erityisiä ympäristö- tai pohjavesihaavoittuvuuksia on tiedossa, on syytä 

varovaisuusperiaatteen mukaisesti lähteä siitä, että ne suojataan vähintään teknisin keinoin. 

4.3.5 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että esisuunnitelmien perusteella tärpättitehtaan palo- ja pai-

nevaikutusten maankäyttöä merkittävästi rajoittavien vaikutusten etäisyys on korkeintaan 

noin 100 metriä vastaavista prosessilaitteistoista. Myös 100 m lähemmäs voidaan sijoittaa 

toimintoja, mutta ne eivät voi olla haavoittuvia (paljon asumista, hankalasti evakuoitavia 

kohteita). 

Ainevuodon osalta vaikutusalueet riippuvat vuodon tyypistä ja koosta sekä pinta- ja pohja-

vesiolosuhteista ympäröivillä alueilla. Alue ei ole pohjavesialuetta, mutta Rauman ns. raaka-

vesikanaali tulee mahdollisesti huomioida massiivisissa ainevuodoissa. 

4.3.6 Muita mahdollisia sijoittuvia kohteita ja vaaraetäisyyksiä 

Muissa yhteyksissä on arvioitu suuruusluokaltaan seuraavia vaaraetäisyyksiä erilaisille lai-

toksille ja toiminnoille: 

                                                        

 

16 Tuomas Raivio, Jatta Aho, Iiro Immonen, Venla Kontiokari: Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien 
ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Ve-
romiehen ja Pakkalan alueella, Vantaan kaupunki, 2015 
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Vaaraetäisyydet pieniä, samaa suuruusluokkaa kuin tärpättitislaamolla (100 m): 

• Lämpökeskukset (nestekaasun säiliövarastot, vaaroina esim. nestekaasun vuoto täyt-

tötilanteessa ja jälkisyttymä) 

• Pintakäsittelylaitokset (vaaroina esim. happokonttien hajoaminen ja haihtuvat lam-

mikot ulkona)  

• Piikiekkotehdas (vaaroina esim. palavien/myrkyllisten kaasujen pienet vuodot ja 

nestehapen vuodot sekä kemikaalikonttien hajoaminen ulkona). 

Vaaraetäisyydet keskisuuria (noin 200 m): 

• Iso litiumakkutehdas (tulipalot, säiliöräjähdykset) 

• Toiminnot, joissa suuria nestemäisten kemikaalien varastosäiliöitä (vallitilapalo, säi-

liöräjähdys, myrkyllisen kemikaalin vuoto, haihtuminen ja leviäminen) 

Vaaraetäisyydet suuria (luokkaa 500–600 m) 

• Suuret kylmälaitokset (vaaraa aiheuttava aine ammoniakki, skenaariona nestemäi-

sen ammoniakin suuri vuoto ja ammoniakkihöyryn leviäminen tuulen alapuolella) 

• Sellu- tai paperitehtaat, joissa massan valkaisu tapahtuu pelkistämällä rikki- tai 

klooridioksidilla (skenaariona rikki/klooridioksidin vuoto, klooridioksidihöyryn le-

viäminen tuulen alapuolella) 

• Muut suuren mittakaavan laitokset esim. hienokemian tehtaat, joissa käsitellään 

suuria määriä myrkyllisiä kaasuja, esimerkiksi bromia (skenaarioina myrkyllisen 

kaasun vuoto suurella päästönopeudella ja leviäminen tuulen alapuolelle) 

4.3.7 Vaara-alueiden haavoittuvuus 

4.3.7.1 Terveysvaikutukset 

• Esitetyllä 100 m vaara-alueella ei ole asutusta, työpaikkoja eikä herkkiä kohteita  

• Mikäli vaara-alue olisi 200 metriä, Hevossuon kaatopaikka, jossa on 8 työntekijää, 

jäisi alueen sisäpuolelle. Työntekijät ovat kuitenkin koulutettavissa ja kykeneviä suo-

jautumaan ja evakuoitumaan. Alueella ei ole herkkiä kohteita. Vaara-alueen riskejä 

voitaisiin hallita todennäköisesti laitoksen sijoittelulla sekä vaaroista tiedottamalla ja 

riittävillä hälytysmahdollisuuksilla.  

• 500 m vaara-alueella olisi 8 asukasta sekä mainitut kaatopaikan työpaikat. Kokoon-

tumispaikoista ampumarata on noin 300 m päässä. Vaara-alueen riskejä voitaisiin 

hallita todennäköisesti laitoksen sijoittelulla sekä vaaroista tiedottamalla ja riittävillä 

hälytysmahdollisuuksilla. Vaarojen merkitys jäteaseman toiminnan jatkuvuuteen tu-

lisi selvittää erikseen. Ampumarata voitaneen tarvittaessa myös siirtää toisaalle. Näil-

lä edellytyksillä myös tämä vaara-alue olisi terveysvaikutusten kannalta hyväksyttävä.  

4.3.7.2 Vaikutukset ympäristöön 
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Ympäristövaikutuksia syntyy tulipalojen savukaasuista, sammutusvesistä sekä ainepäästöis-

tä maahan tai veteen. 

100, 200 tai 500 m säteellä ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka tulisi turvallisuusvaatimusten 

näkökulmasta erityisesti huomioida.  

4.3.7.3 Vaikutukset pohjaveteen 

Alue ei ole pohjavesialuetta.  

4.3.7.4 Vaikutukset infrastruktuureihin 

Tiet: ei merkittäviä tieyhteyksiä  

Rautatiet: lähin rautatie on n. 700 m päässä alueen pohjoispuolella. Ei merkitystä. 

Vesi-, jäte tai energiahuoltojärjestelmät: 

• Raakavesikanaali: Ei merkitystä. Laitoksen suunnitteluvaiheessa on syytä kuitenkin 

varmistaa, että esim. sammutusjätevedet eivät pääse kanaaliin. 

• Rauman Energia Oy:n sähköasema: ei merkitystä. 

• Hevossuon jäteasema: Kun vaaraetäisyydet ovat 100–200 metrin luokkaa, ei jä-

teasemaan todennäköisesti kohdistu toiminnan jatkuvuuden kannalta merkitykselli-

siä maankäytön suunnittelun kannalta oleellisia vaaroja. Sopivalla tuulensuunnalla 

ja säällä tulipalon savukaasut saattavat estää jäteaseman käyttöä. Mikäli vaaraetäi-

syydet ovat isommat, on syytä varmistaa, että jäteaseman vaarallisten aineiden va-

rasto ja toimistorakennus eivät ole esimerkiksi räjähdyksen vaara-alueella.  

• Suunniteltu aurinkovoimala: Kun vaara-alueet ovat 100–200 m, eivät vaikutukset 

ole merkittäviä. Jos vaara-alue on 500 m, on syytä layout-vaiheessa selvittää, millai-

sia vaaroja aurinkovoimalan suuntaan voisi kohdistua. Kyseessä ei kuitenkaan ole 

energiahuollon kannalta keskeinen kohde. Voimala voi periaatteessa toimia sytty-

mättömän palavan kaasun syttymälähteenä.  

• Fingrid Oyj:n muuntoasema sijaitsee lähimmillään noin 230 metrin päässä alueesta 

ja johtolinjoja kulkee lähimmillään noin 60 m etäisyydellä. Fingridin esittämiä esi-

merkkejä onnettomuusvaikutuksista ovat mm. 

o Syttymättömät palavien kaasujen päästöt: Sähköasema ja voimajohdot voivat 

toimia periaatteissa syttymälähteinä. 

o Tulipalo ja lämpösäteily: Siirtolinjojen johdot voivat voimakkaassa läm-

pösäteilyssä venyä/sulaa. Kantaverkon vaurioituminen saattaa aiheuttaa val-

takunnallisen häiriön sähkönjakeluun.  

o Savukaasut: Paksut savukaasut voivat periaatteessa aiheuttaa siirtolinjojen 

läpilyönnin (oiko- tai maasulun) ja edelleen valtakunnallisen sähkönjakelu-

häiriön.  
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o Räjähdys ja paineaalto sekä heitteet: Voivat vaikuttaa voimajohtojen pylväs-

rakenteisiin, kytkinkenttiin, muuntajiin ja rakennuksiin.  

o Terveydelle vaaralliset aineet: Käytännössä asema on miehittämätön, mutta 

aika usein paikalla on huolto/kunnossapidon väkeä. Hälyttäminen vaarati-

lanteessa on tärkeää. 

• Vaikutusarviot kohteittain: 

o Asema ja linjat syttymälähteenä syttymättömille palaville kaasuille: Sytty-

mättömän kaasun leviäminen syttymiskelpoisena lähimpien johtojen etäi-

syydelle johtojen korkeudelle tuulen alapuolelle edellyttää niin suurta kaasu-

vuotoa, että vaikutus voidaan arvioida hyvin epätodennäköiseksi. Asemaa tai 

siirtolinjoja ei voida niiden valtakunnallisen roolin takia voida ajaa onnetto-

muustilanteessa alas helposti. 

o Merikaapeleiden kytkinlaitos: Etäisyys n. 420 metriä; ei erityisiä vaaroja 

o Suurvoimansiirron kantaverkon 400 kV kytkinlaitos: Etäisyys n. 420 metriä; 

ei erityisiä vaaroja 

o 11o kV kytkinlaitos: Etäisyys n. 230 m; ei erityisiä vaaroja 

o Merikaapeleiden muuntajat: Etäisyys n. 400 m; ei erityisiä vaaroja 

o 400/110 kV muuntajat: Etäisyys n. 350 m; ei erityisiä vaaroja 

o 400 kV linja alueen itäpuolella: Etäisyys n. 230 m; periaatteellinen läpilyön-

ti/maa/oikosulkumahdollisuus sakean savunmuodostuksen tulipalossa sopi-

valla tuulensuunnalla ja sääolosuhteilla17 

o 110 kV linja alueen itä- ja eteläpuolella (ns. Rauma-Repolan linja): Etäisyys n. 

60 m 

� Prosessilaitteistojen vaurioituminen edellyttää yleensä liekkikoske-

tusta tai voimakasta lämpösäteilyä, kynnysarvona käytetään usein ar-

voa 37,5 kW/m2. Esimerkiksi 100 m2 pyöreän pentaanilammikon pa-

lossa 5 m/s tuulessa liekin korkeus on noin 25 m ja kallistuma 50 as-

tetta tuulen alapuolelle. Voidaan arvioida, että 60 metrin etäisyydellä 

voimajohtojen korkeudella lämpösäteily ei missään olosuhteissa ylitä 

yo. kynnysarvoa.  

� läpilyönti/maa/oikosulkumahdollisuus sakean savunmuodostuksen 

tulipalossa sopivalla tuulensuunnalla ja sääolosuhteilla. Tarkempi 

analyysi edellyttäisi kuitenkin erillistä selvitystä. Savukaasujen kul-

keutuminen linjoille edellyttää myös tiettyä tuulen suuntaa, tietynlai-

sia sääolosuhteita ja lämmöntuotoltaan heikkoa paloa, jolloin savu-

                                                        

 

17  
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kaasut eivät nouse. On huomattava, että kysymys on sikäli epärele-

vantti, että minkä tahansa laitoksen tai rakennuksen tulipalon savu-

kaasuilla olisi sama vaikutus.  

o 110 kV linja alueen pohjoispuolella: Etäisyys n. 350 m; ei erityisiä vaaroja 

Myös ilmajohtojen läheisyydessä tapahtuvien pelastustehtävien suojaetäisyydet ilmajohtoi-

hin tulee huomioida. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, rakennelmat, puistot tai vas-

taavat kohteet:  

• Pronssikautiset kivirakenteet (ns. Karenius) sijaitsevat suunnitellun korttelialu-

een rajan tuntumassa sen eteläpuolella. Jos kivirakenteita pidetään säilyttämisen 

arvoisina, olisi kaavamääräyksin varmistuttava siitä, että ne huomioidaan sijoit-

tuvan laitoksen layout-suunnittelussa. 

4.3.7.5 Dominoilmiöiden mahdollisuus 

Dominoilmiöllä tarkoitetaan yhden toiminnanharjoittajan onnettomuuden aiheuttamaa 

suuronnettomuutta toisella toiminnanharjoittajalla. Dominovaarojen mahdollisuutta ei ole 

tunnistettu. Kaava-alue mahdollistaa kahden toiminnanharjoittajan sijoittumisen. Niiden 

väliset dominoilmiöiden mahdollisuudet tulee huomioida laitosten layout-vaiheessa. Olisi 

suositeltavaa, että jo ensin paikalle sijoittuvan laitoksen layout-suunnittelussa huomioitai-

siin tämä. 

4.3.7.6 Pelastustoimen mahdollisuudet toimia alueella 

Kaava-alueelle johtaa kaksi ajoreittiä, toinen Vuorenalhontien ja toinen Kuivassuontien 

kautta. Kuivassuontiellä on 15 tonnin painorajoitus ja viimeisen n. 400m matkalla ko. reitit 

yhtyvät Hevossuontien matkalla. Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan luonnoskarttaan 

on merkitty uusi ”lenkkitie”, joka mahdollistaa lähestymisen myös idästä. Lenkkitie on luon-

nos. 

Sammutusvesien saatavuudesta huolehditaan kunnallistekniikan mitoituksen yhteydessä. 

Läheiset voimajohdot edellyttävät laitoksen sijoittelulta sitä, että mahdollisille pelastusteh-

täville järjestetään riittävät suojaetäisyydet. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että nos-

totehtäviä ei ole mahdollista suorittaa johtokatujen suoja-alueilla. 
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5 Yhteenveto 

5.1 Kaavamuutoksen soveltuvuus yleisesti 

Tässä raportissa on tarkasteltu turvallisuusnäkökulmasta asemakaavamuutosta Rauman 

Lakarissa. Asemakaavamerkinnän tulee sijoituspaikalla olla Turvallisuus- ja kemikaaliviras-

ton omaksuman käytännön mukaan T/kem.  

Yhteenvetona voidaan turvallisuusnäkökulmasta todeta seuraava arvio: 

• Terveysvaikutukset: alueelle voidaan sijoittaa toimintoja, joiden suojaetäisyydet ovat 

100 metriä, melko vapaasti. Mikäli suojaetäisyydet ovat suuremmat, tulee asutus, 

työpaikat ja ampumarata huomioida sopivalla tavalla hälyttämisessä ja suojautumi-

sessa.  

• Vaikutukset ympäristöön: ei estettä 

• Vaikutukset pohjaveteen: ei estettä 

• Vaikutukset infrastruktuureihin:  

o Vaikutukset jäteasemaan: ei estettä. Mikäli suojaetäisyydet ovat satoja metre-

jä, tulisi kuitenkin sopivassa laajuudessa varmistaa, että jäteaseman toimin-

nan jatkuvuus ei vaarannu. 

o Vaikutukset suunniteltuun aurinkovoimalaan: ei estettä. Voimalaa ei ole pi-

dettävä energiahuollon kannalta oleellisena kohteena. 

o Vaikutukset sähkölinjoihin ja Fingrid Oyj:n sähköasemalle: ei estettä. Vaa-

roista sähkölinjoille ja erityisesti mahdollisten pelastustehtävien edellyttä-

mistä suojaetäisyyksistä ilmajohtoihin voidaan muistuttaa sopivalla kaava-

määräyksellä, esim. ” Sijoittuvan laitoksen toimintojen sijoittelussa tulee 

huomioida, että Fingrid Oyj:n sähköasemalle tai voimajohdoille ei aiheudu 

energiahuoltoa vaarantavia riskejä ja että pelastustehtävien vaatimat suoja-

etäisyydet varmistetaan.” 

Case-tarkasteluna kuvatulle tärpättitislaamolle aluetta voidaan pitää turvallisuusmielessä 

soveltuvana. Myös suurempien suojaetäisyyksien laitoksia voidaan alueelle sijoittaa, kunhan 

huolehditaan vaaraa periaatteessa aiheuttavien toimintojen yhteensovittamisesta sähköase-

man sekä voimajohtojen kanssa. 

Koska Tukes ottaa kantaa laitoksen kokonaisturvallisuuteen Tukes-luvan hakuvaiheessa, 

kaavassa ei ole tarpeen määritellä turvallisuusnäkökulmasta erilaisten prosessirakenteiden 

sijoittamista. Myös erilaiset luonnononnettomuudet tai muut vastaavat vaikutukset tulevat 

huomioiduiksi laitoksen suunnitteluvaiheessa Tukesin kautta. Kunnan kannattaa kuitenkin 

kaavoituksessa ottaa huomioon myös sijoittuvan laitoksen toiminnan mahdollinen laa-

jenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytykset. 
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1. LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Hankkeen taustaa 

Tässä hankkeessa laadittiin hulevesien hallintasuunnitelma liittyen kemian teollisuuden sijoittu-

miseen Lakarin alueelle (ak 26-004). Kaavoituksen tueksi tehdyssä hulevesiselvityksessä tarkas-

teltiin alueen hulevesien hallinnan erityispiirteitä sekä määritettiin sinne soveltuvat hulevesien 

hallintaratkaisut sekä niiden tilantarve kaavoituksessa.         

 

Lähtökohtana työlle olivat Rauman Koillisen teollisuusalueen OYK:n hulevesiselvityksessä määri-

tetyt hulevesien hallinnan yleiset periaatteet sekä toimenpidesuositukset osayleiskaavan alueella. 

Asemakaavamuutosaluetta koskevissa toimenpidesuosituksissa korostuu hulevesien laadun sekä 

ympäristö- ja terveysriskien hallinta, koska alueen hulevedet johtuvat lopulta raakavesikana-

vaan, josta Rauman kaupunki ottaa talousvetensä. Myös virtaaman rajoittaminen on oleellista, 

koska ilman merkittäviä virtaaman viivytystoimenpiteitä Koilliselta teollisuusalueelta tuleva vir-

taamakuormitus ylittäisi alapuolisen radan rummun sekä mahdollisesti myös raakavesikanavan 

kalliotunneliosuuksien virtauskapasiteetin. 

 

 

Hankkeen työryhmä: 

 

Rauman kaupunki 

Jouni Mäkinen   Kaavoitus 

Riikka Pajuoja   Kunnallistekniikka 

 

Ramboll 

Päivi Paavilainen  Suunnittelija 

 

 

1.2 Käytetty koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmä 

Suunnitelmassa on käytetty järjestelmää EUREF-GK22 / N2000. 
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2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

2.1 Nykytila 

Alueen nykytilaa on kuvattu Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan hulevesiselvityksessä 

(Ramboll 2016). Kaava-alueella on nykyisin metsä-, suo-, kallio- ja kiviaineksen ottoaluetta ja 

peltoa. Alueen vedet johtuvat nykyiseen uomaan, joka laskee radan alitse raakavesikanavaan 

kalliotunneliosuuden yläpuolelle. Alueen hydrologinen tasapaino on jo nykytilassa kallioaineksen 

ottoalueen, pellon ja ojitettujen soiden osalta ihmisen huomattavasti muokkaama ja alueella 

muodostunee luonnontilaista enemmän pintavaluntaa. 

 

Kiviaineksen ottoaluetta koskee ympäristölupa kalliokiviaineksen murskaukseen tiloilla Mäntykal-

lio 684-414-4-267 ja Marjatanmäki 684-414-3-303, Uotila (YL 43 § 4.3.2014). Suunnitelman 

mukaan kiviaineksen alin ottotaso on +19,0. 

 

Asemakaava-alueen maaperä on GTK:n aineistojen perusteella kalliota, moreenia ja eloperäisiä 

turvemaita. Maperä ei ole erityisen eroosioherkkää, mutta toisaalta vaatii huomattavia maanra-

kennustöitä (kallioalueilla louhintaa, pehmeiköillä esikuormitusta tai massanvaihtoa), joten kaa-

va-alueen rakentaminen voi aiheuttaa rakennustöiden aikaista kiintoaineskuormitusta raakavesi-

kanavaan ilman toimenpiteitä. 

 

Alueella ei ole luontoselvityksissä löytynyt metsä- tai vesilain tarkoittamia luonnontilaisia vesi-

luontotyyppejä tai viitasammakon esiintymisalueita. Sen sijaan alueella on liito-oravan elinympä-

ristöä ja kulkureittejä, jotka aiheuttavat reunaehtoja myös hulevesien hallinnalle, koska ne rajoit-

tavat hallintarakenteiden toteutukseen usein liittyvää puiden kaatamista. 

 

Kaava-alueella on muinaisjäännös, joka ei aiheuta reunaehtoja hulevesien hallinnalle, koska se 

jää tulevaa maankäyttöä ylemmäs rinteeseen. 

 

2.2 Tuleva tilanne 

Asemakaavaluonnoksen mukaisessa tilanteessa Hevossuontien eteläpuoliset kallioalueet louhi-
taan tasolle noin +19 ja tasataan kemian teollisuuden käyttöön soveltuvaksi tonttimaaksi. Hevos-
suontien pohjoispuolinen kortteli on samoin osoitettu kemian teollisuuden käyttöön soveltuvaksi 
tontiksi, ja se vaatii pehmeikköalueen kohdalla esikuormitusta tai massanvaihtoja. Asemakaa-
vaan sisältyy myös laajat suojaviheralueet, joille on osoitettu suojeltavia rajauksia liito-oravan 
elinympäristön ja kulkureittien kohdalle. Alueelliset hulevesien viivytysrakenteet on osoitettu suo-
javiheralueille. 
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3. HULEVESIEN HALLINTA 

3.1 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 

Työmaa-alueelta ympäristöön pääsevien likaisten hulevesien muodostuminen ja määrä riippuvat 

keskeisesti mm. vuodenajasta ja säästä, työmaa-alueen kuivatuksen järjestämisestä ja siitä, mi-

ten vettä läpäisevää aluetta ympäröivä pohjamaa on. Rakentamisen aikaisten hulevesien haitta-

ainekuormitus on moninkertainen normaaliin verrattuna, erityisesti kiintoaineen osalta. Rakenta-

misesta aiheutuvan kuormituksen on arvioitu kestävän noin 1,5 vuotta: juuri valmistuneiden alu-

eiden hulevesihuuhtouma on vanhempia alueita suurempi, koska kasvillisuus puuttuu tai on vielä 

nuorta (Vakkilainen et al. 2005. Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta, Suomen 

ympäristö 776, Ympäristönsuojelu). 

 

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnassa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota eroosion eh-

käisemiseen, johon voidaan vaikuttaa lähinnä työmaan järkevällä suunnittelulla eli rajoittamalla 

paljaan, huuhtoutumiselle alttiin maanpinnan ja maakasojen määrää ja sijaintia sekä kiinnittä-

mällä huomiota kuivatusjärjestelyihin. Kiintoainespitoisten hulevesien käsittelyssä käyttökelpoi-

simpia ovat työmaaoloissa laskeutus- ja imeytyspainanteet, joihin johdetaan mahdollisimman 

vähän työmaan ulkopuolisia vesiä virtaamakuormituksen minimoimiseksi. Tarvittaessa työmaa-

vedet tulee varautua pumppaamaan käsittelyyn, jotta puhtaiden vesien sekoittuminen käsiteltä-

vään veteen voidaan estää. Imeytys- ja laskeutuspainanteet tulisi rakentaa hyvissä ajoin ennen 

muuta rakentamista, mieluiten niin, että painanteisiin ehtii kehittymään kasvillisuutta.  

  

Rakentamisen aikaisten imeytys- ja laskeutuspainanteiden tilavaraus on oltava kaikissa tilanteis-

sa vähintään 1,5 % työmaa-alueen ”auki” olevasta pinta-alasta (RT-kortin 89-11230 mitoitusoh-

jeen mukaisesti). 

 

3.2 Virtausreittien siirrot 

Hevossuontien pohjoispuolinen korttelialue sijoittuu alavalle suoalueelle, jonka läpi virtaa pinta-

valunta useita sarkaojia pitkin sekä idän että pohjoisen suuntaan. Korttelialueen rakentamisen 

myötä kyseiset virtausreitit on esitetty siirrettäväksi Hevossuontien varteen, josta vedet johde-

taan lännen ja luoteen suuntaan nykyiseen pääojaan. Virtausreitin siirrolle on kaksi vaihtoehtoa 

Hevossuontien etelä- tai pohjoispuolelta, jotka on esitetty liitekartalla S1. Asemakaavaluonnos 

mahdollistaa molempien vaihtoehtojen toteuttamisen. 

 

Jatkosuunnittelussa tulee huomioida uuden avouoman vaikutus liito-oravan kulkureittien säilymi-

seen. Tässä vaiheessa vaihtoehto 2 vaikuttaa liito-oravan käyttämien reittien kannalta vähem-

män ongelmalliselta. 

 

3.3 Hulevesien hallinta lopputilanteessa 

Ehdotus hulevesien hallinnasta asemakaavanmuutosalueella on esitetty liitekartalla S1 

 

3.3.1 Mitoitusperusteet 

 

Lähtökohtana hulevesien hallinnan tilavarausten mitoituksissa oli osayleiskaavan hulevesiselvi-

tyksessä määritellyt alueelliset viivytystilavuudet ja niiltä sallittavat purkuvirtaamat sekä kortteli-

alueita koskevat suositukset. Alueellisen viivytyksen mitoitustilavuus tarkistettiin asemakaava-

luonnosta vastaavaksi läpäisemättömän pinta-alan suhteessa. 

 

3.3.2 Hallinta kiinteistöillä 

 

Kaikki korttelialueet 

 

Kaikilla korttelialueilla lähtökohtana on, että hulevesiä tulee viivyttää 10 mm sademäärää vas-

taava osuus, käytännössä 1 m3 jokaista 100 m2 läpäisemätöntä pintaa (katot, asfalttipinnat, tii-

viit kiveykset) kohti. Hallintarakenteen tyhjenemisen tulee kestää vähintään 2 tuntia ja korkein-

taan 12 tuntia, jotta rakenne viivyttää riittävästi ylivirtaamia aiheuttavia lyhyitä sateita, mutta 
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tyhjenee riittävän nopeasti ollakseen valmis vastaanottamaan uutta sadetapahtumaa. Katoilla ja 

viheralueilla muodostuvat hulevedet voidaan katsoa puhtaiksi, eli niiden osalta riittää pelkkä vir-

taaman viivytys. 

 

Vesistöön johdettavien hulevesien hyvä laatu tulee lisäksi varmistaa johtamalla kiinteistön pääl-

lystetyillä piha-alueilla muodostuvat nuhraantuneet hulevedet biosuodatusrakenteen läpi. Vä-

himmäisvaatimuksena esitetään biosuodatus mitoitettuna 2 mm sademäärälle (0,2 m3 / 100 m2 

läpäisemätöntä pintaa), jolloin päällystetyillä piha-alueilla muodostuvat loput 8 mm (0,8 m3 / 100 

m2 läpäisemätöntä pintaa) voidaan ohjata muuhun vapaasti valittavaan viivytysrakenteeseen, 

kuten viherpainanteisiin, altaisiin tai maanalaisiin viivytyssäiliöihin. 

 

Kaavamääräyksenä öljynerottimen vaatiminen kaikille pysäköintialueille ei ole teknistaloudellises-

ti järkevää, koska I luokan öljynerottimelta lähtevä vesi on standardin vaatimuksen mukaisesti 

pitoisuudeltaan noin 5 mg/l, kun tavanomaisilla henkilöautojen pysäköintialueilla yms. piha-

alueilla muodostuvat hulevedet ovat öljypitoisuuksiltaan usein tätä laimeampia. Öljynerotin jäisi 

tällöin hukkainvestoinniksi. Biosuodatinjärjestelmillä pidättyy myös laimeita öljypitoisuuksia, jo-

ten normaalien pysäköintialueiden osalta ne voidaan katsoa riittäväksi käsittelyksi. Raskaan lii-

kenteen pysäköinti- ja kuormauspaikoille öljynerotin voi olla kohteen luonteesta riippuen perus-

teltua, mutta on hyvä huomioida, että öljynerottimella on mahdollista poistaa hulevesistä ainoas-

taan kohtalaisia öljypitoisuuksia ja –määriä, ei erottimelle äkillisesti tulevia, erottimen tilavuuteen 

nähden suuria öljymääriä, joita onnettomuustilanteessa voi hulevesijärjestelmään päästä. Riski-

kohteissa on siis perusteltua, että öljynerottimen lisäksi hulevesilinja on tarvittaessa suljettavissa 

manuaalisesti joko linjassa olevalla venttiilillä tai sulkemalla linjojen ritiläkaivot esimerkiksi ku-

mimatolla. Käytännössä tällaiset riskialueet ovat pienialaisia tonttien osa-alueita ja ne huomioi-

daan kiinteistön ympäristöluvassa, ei kaavamääräyksissä. 

 

T-kem kortteleita koskevat erityisvaatimukset 

 

Edellisten velvoitteiden lisäksi vaarallisia kemikaaleja käsittelevissä kortteleissa tulee huomioida 

onnettomuusriski (kiinteiden kemikaalisäiliöiden tai kuljetussäiliöiden hajoaminen, täyttö- ja tyh-

jennysonnettomuudet jne.). Onnettomuustilanteissa kemikaaleja on mahdollista päästä alapuoli-

siin ojiin ja sitä kautta raakavesikanavaan joko suoraan hulevesien mukana valumalla tai maape-

rän kautta suotautumalla. Onnettomuustilanteiden varalta hulevesijärjestelmän tulee olla suljet-

tavissa. Käytettävistä kemikaaleista riippuen ympäristöluvassa voidaan edellyttää reaaliaikaista 

hulevesijärjestelmässä virtaavan veden laadun mittausta (esim. sähkönjohtavuusanturi) ja auto-

maattitoimista venttiiliä, joka sulkee järjestelmän välittömästi anturin raja-arvon ylittyessä. Vaih-

toehtoisesti sulkujärjestely voi olla manuaalinen. Sulkujärjestelmä tulee joka tapauksessa merki-

tä piha-alueella selkeästi (myös talviaika, pimeys jne.), ohjeistaa vastuuhenkilöt sen käytöstä ja 

toiminnasta ja testata järjestelmän toimintaa määrävälein. 

 

Kiinteistön biosuodatusrakenteet ja muut viivytysrakenteet tulee toteuttaa siten, että kun virtaus 

järjestelmästä suljetaan, niihin varastoituvat vaarallisia kemikaaleja sisältävät hulevedet eivät 

pääse onnettomuustilanteessa suotautumaan maaperään. 

 

Onnettomuuksien erityistapauksena on tulipalo, jolloin sammutustöiden aikana voi muodostua 

huomattavia määriä haitallisilla aineilla pilaantunutta sammutusvettä. Pihan pinnantasauksessa 

tulee huomioida sammutustilanteet siten, että pihasta on mahdollista muodostaa asfalttipohjai-

nen varoallas eli kun hulevesilinjat suljetaan, sammutusvedet jäävät pihalle asfaltin päälle lam-

mikoksi eivätkä pääse valumaan maastoon tai imeytymään maahan.  

 

Koko tontin päällystäminen sammutusvesien keräämiseksi ei välttämättä ole järkevää, ja ratkaisu 

kuormittaisi turhaan hulevesijärjestelmiä normaalioloissa. Päällystettävien alueiden laajuus, pin-

nantasaus ja sammutustilanteiden varalta tarvittava piha-alueen pinnan varotilavuus tulee suun-

nitella yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa, kun laitoksen pihan layout-suunnittelu käynnis-

tyy. Varotilavuuden määrittelyssä tulee huomioida onnettomuuden aikana tai jälkeen sattuva sa-

de tai piha-alueelle läjitetyn lumen sulanta, joka osaltaan lisää alueelta poistettavan pilaantuneen 

veden määrää. Lähtökohtaisesti suositetaan vähintään 20 mm sade/sulantamäärän sisällyttämis-

tä varotilavuuteen, jotta puhdistustoimenpiteille saadaan varattua riittävästi aikaa onnettomuu-

den jälkeen. 
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3.3.3 Hallinta yleisillä alueilla 

 

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jotka pe-

rustuvat oletukseen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä. Viivytysrakenteet ovat viher-

peitteisiä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteutetaan osittain kai-

vamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. Mitoitusvesisyvyys tulvatilanteessa on keskimää-

rin 0,6 m lukuunottamatta itäisintä viivytysrakennetta 3, jossa ympäristön korkeussuhteiden ja 

vähäisen käytettävissä olevan tilan vuoksi mitoitustilanteen vesisyvyys on 1,0 m. 

 

T-kem kortteleiden alapuolisten viivytysrakenteiden 1, 2 ja 4 tulee olla suljettavissa, jos kortteli-

alueelle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttäviä yrityksiä. Suunnitelmassa on sijoitettu viivytys-

rakenteet siten, että niille ei johdu vesiä ympäristöstä tai muilta korttelialueilta, jotta mahdolli-

sessa onnettomuustilanteessa muodostuisi mahdollisimman vähän pilaantuneita vesiä. Tarvitta-

essa viivytysrakenteet tulee toteuttaa tiivispohjaisina tai varautua myöhemmin rakenteen tiivis-

tämiseen, jos korttelialueilla käsitellään erityisen myrkyllisiä tai helposti kulkeutuvia aineita. Läh-

tökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kaikissa tilanteissa haitallisten aineiden pääsyn pois 

kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmistus. 

 

3.4 Jatkosuunnittelussa huomioitavia asioita 

3.4.1 Korkeussuhteet korttelialueilla ja tulvareitit 

 

Normaalisti hulevesijärjestelmän ja piha-alueiden suunnitteluun kuuluu tulvareittien määrittämi-

nen. T-kem -korttelialueilla tulvareittejä ei ole mahdollista suunnitella tavanomaiseen tapaan, 

koska piha-alueet joudutaan ainakin riskialueilla suunnittelemaan sisäänpäin kallistavaksi. Ra-

kennusten korkeusasemaan ja lattiatasoon pitää siksi kiinnittää näillä kiinteistöillä erityishuomio-

ta, jotta hulevedet eivät tulvi kiinteistöön tilanteessa jossa hulevesilinja joudutaan sulkemaan. 

 

T-kem korttelialueiden korkeussuhteiden suunnittelussa kannattaa huomioida myös niiden piha-

alueiden sijoittuminen, joilla hulevesien virtaus on tarpeen saada poikkeustilanteessa katkaistua. 

Nämä alueet on käytännössä kuivatettava putkijärjestelmällä, mikä vaatii enemmän korkeuseroa 

kuin pintakuivatukseen perustuva ratkaisu. 

 

3.4.2 Tasakattoratkaisujen erityiskysymykset 

 

Tasakattoisella rakennuksella voi hulevesilinjan sulkeminen sateella johtaa massiivisiin vesivahin-

koihin, jos kattoon liittyy ns. sisäpuolinen vedenpoisto. Vesivahinkoriski johtuu siitä, että sulje-

tussa linjassa hydrostaattinen painetaso kasvaa nopeasti, kun tasakatolta suoraan kiinteistön si-

sällä kulkevaan keräilylinjaan yhdistetyt pystyviemärit täyttyvät ja paine purkautuu hallitsemat-

tomasti esimerkiksi linjan tarkastuskaivoista tai putkisaumoista rakennuksen sisällä. Tästä syystä 

alueelle ei suositella tasakattoja sisäpuolisella vedenpoistolla. 

 

3.5 Ehdotus kaavamääräykseksi yleisillä alueilla 

hule-1 Ohjeellinen hulevesiä varten varattu alueen osa 

yleismääräys T-kem -alueelta vesiä vastaanottavalla hulevesien viivytysalueella veden pois-

tovirtaus tulee olla katkaistavissa venttiilillä tai tulppaamalla. 

 

3.6 Ehdotus hulevesien huomioimisesta korttelialueiden rakennustapaohjeessa 

• Hulevesiä tulee viivyttää ja käsitellä kiinteistöillä siten, että viivytystilavuutta varataan 1 m3 

jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden. Hallinta-rakenteen tyhjenemisen tulee 

kestää vähintään 2 tuntia ja korkeintaan 12 tuntia, ja rakenteella tulee olla ylivuotoreitti toi-

mintahäiriöiden varalta. Vähintään 20 % rakenteen tilavuudesta tulee sijaita maanpäällisessä 

biosuodatuspainanteessa (liite 1). 
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• Päällystettyjen piha-alueiden vedet johdetaan viivytykseen biosuodatuksen kautta. Jos suo-

datuspainanteelle voi johtua vaarallisia kemikaaleja onnettomuustilanteessa tai sammutusve-

sien mukana, suodatin tulee eristää pohjamaasta vesitiiviisti. 

• Katoilta tulevat puhtaat hulevedet voidaan johtaa viivytysjärjestelmään biosuodatuksen ohi. 

• Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten kemikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjes-

telmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen maaperään tulee estää. 

• Vaarallisten kemikaalien varastoinnin turvallisuus on tarvittaessa varmistettava säiliöiden 

törmäyssuojauksin ja mahdollisen vuodon keräävin allastuksin. 

• Alueet, joilla käsitellään öljyjä ja muita kemikaaleja tulee kestopäällystää. Mahdollisilla tank-

kausalueilla ja öljysäiliöiden täyttöalueilla muodostuvat hulevedet tulee johtaa öljynerottimen 

kautta. 

• Kiinteistöllä on oltava välineet mahdollisen kemikaalivuodon sitomiseen ja rajoittamiseen se-

kä toimintasuunnitelma kiinteistöltä karkaavien haitallisten tai vaarallisten aineiden ja palon 

sammutusvesien hallinnasta.  

• Virtaus vaarallisia kemikaaleja käsittelevän kiinteistön hulevesijärjestelmästä tulee olla nope-

asti suljettavissa, jolloin hulevesijärjestelmään ja pihan päällystetyille alueille tulee mahtua 

varastoitumaan yhteensä 20 mm sademäärä siten, että vettä ei pääse imeytymään maape-

rään pihalta tai hulevesijärjestelmästä. Varastotilavuudessa tulee huomioida lisäksi tulipaloti-

lanteessa muodostuvat sammutusvedet, jotka voivat sisältää haitallisia aineita. Riittävä hai-

tallisten sammutusvesien varastotilavuus riippuu mm. tehdasalueen layoutista sekä varastoi-

tavien kemikaalien syttyvyydestä ja sammutustavoista, ja sammutustilavuus tulee arvioida 

yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. 

• Hulevesijärjestelmän sulkurakenteet (esim. venttiilit ja ritiläkaivojen peittomatot) tulee mer-

kitä selkeästi (myös talviaika, pimeys jne.), ohjeistaa vastuuhenkilöt järjestelmän käytöstä ja 

toiminnasta ja testata järjestelmän toimintaa määrävälein. 

• Prosessi- ja pesuvesien käsittely selvitetään rakennusluvan yhteydessä. 

 

 

Em. ohjeet täyttävä järjestelmä muodostuu esimerkiksi seuraavasti (kuva 3.1): 

 

• Hulevesien viivytys normaalioloissa ja varastointi onnettomuustilanteessa: 

• vesitiiviisti pohjamaasta eristetty biosuodatin, lammikoitumisalueen mitoitustilavuus 0,2 

m3 / 100 läpäisemätöntä m2 

• vesitiivis maanalainen viivytyssäiliö (esim. ylisuuret putket), säiliön mitoitustilavuus 0,8 

m3 / 100 läpäisemätöntä m2 

• Sammutusvesien varastointi 

• asfaltoiduille alueille muotoillaan maanpäällinen varastotilavuus, jonka mitoitustilavuute-

na on 10 mm sademäärä eli 1 m3 / 100 m2 + sammutusvesitilavuus. Sammutusvesitila-

vuus sovitaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa 

• Muu varautuminen 

• öljynerotus tarvittavilla alueilla 

• säiliöiden varoaltaat 

• sulkuventtiilit hulevesilinjoissa 
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Kuva 3.1: Esimerkkikaavio T-kem -kiinteistön hulevesien hallinnasta. 
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4. YHTEENVETO 

 

Tässä hankkeessa laadittiin hulevesien hallintasuunnitelma liittyen kemian teollisuuden sijoittu-

miseen Lakarin alueelle (ak 26-004). Aluetta koskevissa toimenpidesuosituksissa korostuu hule-

vesien laadun sekä ympäristö- ja terveysriskien hallinta, koska alueen hulevedet johtuvat lopulta 

raakavesikanavaan, josta Rauman kaupunki ottaa talousvetensä. Myös virtaaman rajoittaminen 

on tarpeen. 

 

Kiinteistöillä muodostuvat hulevedet käsitellään laadullisesti ja niiden virtaamaa viivytetään. Jos 

kiinteistölle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttävää teollisuutta, tulee hulevesijärjestelmä olla 

lisäksi suljettava ja vesitiivis, ja järjestelmässä tulee olla varastotilaa mahdollisia sammutusvesiä 

ja puhdistustöiden aikana kertyviä hulevesiä varten. Ympäristölle haitallisten tai vaarallisten ke-

mikaalien kulkeutuminen kunnan hulevesijärjestelmään, kiinteistön ulkopuolelle tai imeytyminen 

maaperään tulee estää. 

 

Hulevesisuunnitelmassa on esitetty yleisille alueille viivytysrakenteiden tilavaraukset, jotka pe-

rustuvat oletukseen, että myös kiinteistöillä viivytetään hulevesiä. Viivytysrakenteet ovat viher-

peitteisiä tulvaniittyalueita, jotka ovat normaalioloissa kuivia. Rakenteet toteutetaan osittain kai-

vamalla, osittain kaivumassoilla pengertämällä. T-kem kortteleiden alapuolisten viivytysrakentei-

den tulee olla suljettavissa, jos korttelialueelle sijoittuu vaarallisia kemikaaleja käyttäviä yrityk-

siä. Lähtökohtana on kuitenkin, että kiinteistö estää kaikissa tilanteissa haitallisten aineiden pää-

syn pois kiinteistön alueelta, ja yleisten alueiden viivytysrakenteet ovat pelkkä viimeinen varmis-

tus. 

 

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnassa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota eroosion eh-

käisemiseen, johon voidaan vaikuttaa lähinnä rajoittamalla paljaan, huuhtoutumiselle alttiin 

maanpinnan ja maakasojen määrää ja sijaintia sekä kiinnittämällä huomiota työmaan kuivatus-

järjestelyihin. Kiintoainespitoisten hulevesien käsittelyssä käyttökelpoisimpia ovat työmaaoloissa 

laskeutus- ja imeytyspainanteet, joihin johdetaan mahdollisimman vähän työmaan ulkopuolisia 

vesiä virtaamakuormituksen minimoimiseksi.  

 



Suodatinkerrokset

minimipaksuus 0,5 m

esim. hiekka:siltti:multa 8:1:1

Biosuodatin kuivatetaan

salaojalla

Biosuodatin eristetään

pohjamaasta vesitiiviisti

esim. HDPE-kalvolla

Lammikoitumistila

20 cm

Kuivavara 30 cm

Ylivuotona ritiläkaivo

kupukannella

Kokonaistarve

korkeuserolle

noin 1,5 m

Päällystetyn piha-alueen vedet

johdetaan biosuodattimelle putkella

Ylivuotovedet johdetaan

vesitiiviiseen viivytyssäiliöön

Päällystetty piha-alue

Toteutus sisäänpäin

kallistavaksi, jos alueelle

voi päästä

sammutusvesiä

Sulkuventtiili

Biosuodatuksen periaate:

- Tilapäinen lammikoituminen kasvillisuuspainanteessa, josta vesi imeytyy kasvualustan läpi

salaojiin (tai pohjamaahan)

- Haitta-aineet pidättyvät kasvillisuuteen ja kasvualustaan, jossa kasvien ja mikrobien

toiminta hajottaa niitä hiilidioksidiksi ja vedeksi tai varastoi ne biomassaan ja

mineraaliainekseen

- Ylivuoto 20 cm korkeudella pohjasta (esim. korotettu ritiläkaivo), ylivuoto ohjataan

tulvareitille tai hulevesiviemäriin.

- Suodattimeen istutetaan vaihtelevia vesioloja kestävää kasvillisuutta esim. pajut, sarat,

vihvilät; runsas kasvillisuus pitää juurillaan kasvualustan läpäisevyyden hyvänä, jolloin

suodatin ei tukkeudu helposti

- Kunnossapitona kasvillisuuden sekä kiintoaineksen poistaminen lammikoitumistilasta

tarpeen mukaan

Liite 1

periaatepiirros, ei mittakaavassa
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SUUNNITELTU

LOUHINTATASO +19,0

koko T/kem-alueella

Korttelin kaikki

hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 4!

VAIHTOEHTO 1, syvin leikkaus tässä kohden
Uusi oja noin +16,1
nyk. mp noin +17,5

kaivua max noin 1,5 m
tilavaraus vähintään (luiskat 1:2) 7 m

mieluummin (1:3) 10 m
HUOM. Tähän ojaan ei saa johtaa T/kem-kortteleiden hulevesiä!

VAIHTOEHTO 2, syvin leikkaus tässä kohden
Uusi oja noin +16,1

Nyk. mp noin +17,5...18
kaivua noin 1,5...2 m

tilavaraus vähintään (luiskat 1:2) 9 m
mieluummin (1:3) 13 m

HUOM. Tähän ojaan ei saa johtaa T/kem-kortteleiden hulevesiä!

OYK:n T-kortteleille
varattava tulvaniitty

(tarkentuu myöhemmässä
asemakaavoituksessa)

OYK-alueen pääuoma

Ojayhteydet T/kem-korttelin alueelta tukittava, jotta korttelin
hulevedet eivät pääse leviämään hallitsemattomasti. Tällöin
mahdollisissa onnettomuustilanteissa hulevesien virtaus on
helposti katkaistavissa.

Jatkossa tähän ojaan johdetaan vain T/kem-alueen hulevesiä. Ojan
ympärille kaivetaan levennyksenä viivytys- ja käsittelyalueet, jonka
purkupisteessä tulee olla mahdollisuus virtauksen sulkemiseen
rakenteelta (esim. suljettavissa oleva rumpu).

Ojayhteys T/kem-korttelin kuivatusreitille on tukittava, jotta
onnettomuustilanteissa T/kem-korttelin hulevesien virtaus on helposti

katkaistavissa eikä ulkopuolelta tulevat puhtaat valumavedet täyttäisi altaita.

Tausta-alueiden ojavedet ohjataan pois
T/kem-korttelin ympärysojista

Uusi maapenger tasoon +19,0
kuivatusputki 110 M +18,0

ylivuoto 200 M +18,6

Uusi maapenger tasoon +16,0
kuivatusputki 110 M +15,2
ylivuoto 250 M +15,7Uusi maapenger tasoon +16,0

kuivatusputki 110 M +15,2
ylivuoto 250 M +15,7

Uusi maapenger tasoon +18,0
kuivatusputki 110 M +16,5
ylivuoto 250 M +17,4

Uusi maapenger tasoon +19,0
kuivatusputki 160 M +17,7
ylivuoto 250 M +18,1

SUUNNITELTU

LOUHINTATASO +19,0

koko T-alueella

Korttelin kaikki

hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 3.

PIHATASO VÄHINTÄÄN +18,0

korttelin kaakkoiskulmassa

Korttelin kaikki hulevedet

ohjattava viivytysalueille 1 ja 2.

Pihataso vähintään +17 korttelin

länsiosassa

Korttelin kaikki hulevedet ohjattava

viivytysalueille 1 ja 2.

Pihataso vähintään +19,0 korttelin

länsi- ja eteläosassa

Korttelin kaikki hulevedet ohjattava

viivytysalueelle 4.

Viivytysalue 2 (vain pohjoisen T/kem-korttelin hulevesiä)
Vmit = 1200 m3 / Qmax 15 l/s
Pohja +15,2 / HW +15,8
Toteutus pääosin kaivamalla

Viivytysalue 1 (vain pohjoisen T/kem korttelin hulevesiä)
Vmit = 1100 m3 / Qmax 10 l/s
Pohja +15,2 / HW +15,8
Toteutus pääosin kaivamalla

Viivytysalue 3 (T-korttelin hulevedet)
Vmit = 480 m3 / Qmax 5 l/s
Pohja +16,5 / HW +17,5
Toteutus pääosin patoamalla, ei merkittävää kaivutarvetta

Viivytysalue 4 (vain eteläisen T/kem-korttelin hulevesiä)
Vmit = 1800 m3 / Qmax 20 l/s

Pohja +18,1 / HW +18,7
Toteutus pääosin patoamalla, ei merkittävää kaivutarvetta
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1. YLEISTÄ

Rakennettavuusselvityksen kohde liittyy Rauman koillisen teollisuusalueen Kuivassuolle sijoittu-
vaan Tärpättitehtaan asemakaavatyöhön. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 16 heh-
taaria. Osayleiskaavassa asemakaavoitettavalle alueelle on osoitettu merkintä T/kem, joka tar-
koittaa teollisuus- ja varastoaluetta, jolle saa sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmis-
tavan tai varastoivan laitoksen.

Suunnittelualue jakautuu kuvassa 1 oranssilla katkoviivalla esitetyllä tavalla Hevossuontien ete-
läpuolella sijaitsevaan Mäntykallion louhinta-alueeseen sekä Hevossuontien ja Kuivassuontien
väliseen viljeltyyn pelto- ja metsäalueeseen. Mäntykallion louhinta-alueen eteläpuolella lisäksi on
luo2- merkinnällä osoitettu liito-oravan esiintymisalue. Itäreunassa suunnittelualue rajautuu ny-
kyiseen voimajohtoalueeseen. Nykytilanteessa alue on rakentamatonta.

Kuva 1. Alustava suunnittelualueen rajaus (Rauman kaupunki).

Rakennettavuusselvityksessä on tutkittu pohjatutkimuksin Hevossuontien pohjoispuolelle sijoittu-
vaa metsä- ja peltoaluetta. Hevossuontien eteläpuolinen alue on kallioaluetta, jolle on laadittu
Rauman kaupungin toimesta kiviaineksen ottosuunnitelma vuonna 2014.

Hevossuontien ja Kuivassuontien välissä oleva selvitysalue on jaettu kolmeen eri osaan pohja-
olosuhteiden perusteella. Alueet on esitetty piirustuksessa 1510033745/1.

Alueella on tehty seuraavia maaperätutkimuksia Ramboll Finland Oy:n toimesta keväällä 2017:
· 21 kpl painokairauksia
· 4 pisteestä häiriintyneitä maaperänäytteitä

Suunnittelualueelta on lisäksi ollut käytettävissä koillisen teollisuusalueen osayleiskaavatyön yh-
teydessä tehty painokairaus.
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Suunnittelualueen pohjoisosassa Kuivassuontien varressa sijaitsevan pellon kohdalla tutkimus-
aluetta on jouduttu rajaamaan viljelyskäytön takia, joten kyseisen pellon alueelta ei ole käytettä-
vissä pohjatutkimustietoa.

Tutkimusohjelma on laadittu alueen asemakaavoituksen tarpeisiin ja antaa alueen pohjasuhteista
yleispiirteisen käsityksen. Perustamistapa-alueiden tarkempi rajaaminen ja jatkosuunnittelu edel-
lyttävät lisätutkimuksia. Tutkimusten perusteella voidaan tehdä kuitenkin alustavia suosituksia
rakennuskannan sijoittamisesta tulevassa asemakaavassa. Tätä selvitystä varten tehdyt pohja-
tutkimukset on esitetty liitteinä olevissa tutkimusleikkauksissa.

Tutkitulla alueella kairaukset ovat päättyneet kiveen, lohkareeseen tai kallioon. Kallion pintaa ei
ole varmistettu porakonekairauksin. Pohjaveden tasoa ei ole mitattu tämän selvityksen yhteydes-
sä.

Alueen rakennettavuutta on tarkasteltu viiden eri rakennus-/rakennetyypin kannalta:

· Piha-alueet, parkkipaikat ja liikuntakentät ovat tyypillisesti päällystämättömiä tai
osittain päällystettyjä, laajoja alueita. Näillä alueilla voidaan yleensä sallia vähäisiä pai-
numia, varsinkin, jos painumat ovat tasaisia. Mikäli alueelle tulee pohjanvahvistuksia
esimerkiksi putkijohtojen takia, on painumaeroja tasaamaan yleensä tehtävä siirtymära-
kenne.

· Putkijohdot ovat maahan asennettavia vietto- tai paineviemäreitä. Varsinkaan vietto-
viemärit eivät salli painumia juuri lainkaan. Joissain tapauksissa voidaan pieniä painuma-
eroja hallita rakentamalla viettokaltevuudet riittävän suuriksi. Paineviemäreiden toimin-
nallisuus ei häiriinny yhtä helposti, kuin viettoviemäreiden, mutta myös näillä painuminen
voi rikkoa viemärin, varsinkin mikäli putki liittyy painumattomaan rakenteeseen (kuten
esimerkiksi paaluilla perustettuun rakennukseen).

· Kevyet rakennukset, jotka sallivat pieniä painumia ovat tyypillisesti esimerkiksi ma-
talia puu-/teräsrakennuksia, asfalttilattiaisia halleja tai kevyitä katoksia. Näillä rakennuk-
silla on tyypillisesti kokonaispainuman raja-arvo 80…100 mm ja kulmakiertymän raja-
arvo 1/500-1/200.

· Raskaat rakennukset ja rakennukset, jotka eivät salli painumia ovat esimerkiksi
raskaat (esim. useampikerroksiset) rakennukset, muuratut rakennukset tai muuten pai-
numille arat rakennukset. Näillä rakennuksilla on tyypillisesti kokonaispainuman raja-arvo
30…40 mm ja kulmakiertymän raja-arvo 1/1000-1/500.

· Kaduilla painumisen raja-arvot vaihtelevat 50…100 mm riippuen katuluokasta ja päällys-
temateriaalista. Mikäli kadun alueelle tulee pohjanvahvistuksia esimerkiksi putkijohtojen
takia, on painumaeroja tasaamaan yleensä tehtävä siirtymärakenne.

2. POHJAOLOSUHTEET

Suunnittelualue on topografialtaan suhteellisen tasaista maanpinnan tason vaihdellessa korkeus-
tasojen +16…+20 välillä. Korkeimmat kohdat sijoittuvat ympäröivästä maanpinnasta korkeam-
malla kohoaville avokallioalueille. Alavimmat alueet sijoittuvat pääosin suunnittelualuetta itä-länsi
– suunnassa jakavien avokallioalueiden etelä- ja pohjoispuolelle. Kallioalueiden välittömässä lä-
heisyydessä kallionpintaa verhoaa ohut moreenikerros. Näillä alueilla rakentaminen voi edellyttää
louhintaa. Leikkaus- ja louhintamassoja voidaan siten hyödyntää esimerkiksi pehmeikköalueilla
tehtävissä massanvaihdoissa.
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Pohjaolosuhteiltaan alue jakautuu kallio- ja moreenialueisiin sekä näiden väliin jääviin paikoin
soistuneisiin alueisiin, joissa pohjamaa on turvetta tai liejuista savea. Soistuneilla alueilla peh-
meiden maakerrosten paksuus vaihtelee ja syvimmät pehmeiköt sijoittuvat Hevossuontien var-
ressa olevan kallioalueen pohjoispuolelle ja suunnittelualueen itäreunaan.

Tarkastelualueen länsiosassa pohjamaa koostuu pääosin pinnassa olevasta turve- ja liejukerrok-
sesta, joka rajautuu alapuoliseen savi- tai silttikerrokseen. Kairaukset ovat päättyneet pääosin
2…4 m syvyydessä kiveen, kallioon tai tiiviiseen maakerrokseen. Turve- ja liejukerroksista ote-
tuista näytteistä määritetyt vesipitoisuudet vaihtelevat noin 120…310 % välillä. Suunnittelualu-
een itäreunassa Kuivassuontien ja Hevossuontien varressa on myös yksittäisiä avokallioalueita.

Suunnittelualueen keski- ja länsiosassa pohjamaa vaihtelee itä-länsi – suuntaisissa vyöhykkeissä
kallio- ja moreenialueista syviin pehmeiköihin, joissa pohjamaan pinnassa on vaihtelevan paksui-
sia turve- ja liejukerroksia. Turve- ja liejukerroksen alla on yleensä savi- tai silttikerros, joka
rajautuu alapuoliseen moreenikerrokseen. Paksuudeltaan 2…4 m pehmeiköt sijoittuvat pääosin
Kuivassuontien puoleisen kallioalueen eteläpuolelle. Paksuimmat pehmeiköt sijoittuvat alueen
keskiosaan ja itäreunaan sekä pohjoisosaan viljellyn peltoalueen eteläpuolelle. Kyseisillä alueilla
pehmeikön paksuus vaihtelee 4…9 m välillä. Turve- ja liejukerroksista määritetyt vesipitoisuudet
vaihtelevat 120…470 % välillä. Alapuolisissa savi- ja silttikerroksissa vesipitoisuus vaihtelee
55…100 % välillä.

Arvioitu kallionpinta on esitetty liitteenä olevissa leikkauksissa niillä alueilla, jossa se on lähellä
maanpintaa. Arvio on tehty maaperäkartan sekä alueelta tehtyjen pohjatutkimusten ja kartoitus-
ten perusteella.

Pohjavedestä ei ole tehty erikseen havaintoja. Soistuneilla alueilla pohjaveden tai orsiveden pinta
sijaitsee lähellä maanpintaa.

Pohjamaa on kallioalueiden ulkopuolella kauttaaltaan routivaa.

3. RAKENNETTAVUUS ALUEITTAIN

3.1 Yleistä rakennettavuudesta

Perustamistavat on esitetty tässä aluekohtaisin ohjein, jotka koskevat vain otsikossa mainittua
osa-aluetta. Harvan tutkimusverkon vuoksi perustamistapa-alueiden rajaukset ovat likimääräisiä.

Selvitysalueella geotekninen rakennettavuus vaihtelee alueen eri osissa aina moreeni- ja kallio-
alueista aina lähes 10 metriä paksuihin pehmeikköalueisiin, joille rakentaminen edellyttää merkit-
täviä pohjanvahvistustoimenpiteitä. Osa-alueet on jaettu geoteknisen rakennettavuuden kannalta
siten, että alue 1 kuvaa rakennettavuudeltaan parasta ja alue 3 rakennettavuudeltaan heikointa
aluetta.

3.2 Alue 1 Moreeni- ja kallioalue

POHJAOLOSUHTEET
Pohjamaa on pääosin moreenia ja kalliota. Kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon alle 1m
syvyydessä. Rakentaminen alueella saattaa vaatia louhintoja. Moreenialueilla pohjamaa on routi-
vaa.

PIHA-ALUEET, PARKKIPAIKAT JA LIIKUNTAKENTÄT
Piha-alueet voidaan tällä alueella perustaa maanvaraisesti tai kallion varaan. Louhinta aiheuttaa
lisäkustannuksia.
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PUTKIJOHDOT
Putkijohdot voidaan tällä alueella perustaa maanvaraisesti tai kallion varaan. Suunnittelussa on
syytä ottaa huomioon siirtyminen kantavalta pohjamaalta pehmeälle (alueet 2 ja 3) esimerkiksi
siirtymärakentein. Louhinta aiheuttaa lisäkustannuksia.

RAKENNUSTEN PERUSTAMINEN
Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tai kallion varaan. Mikäli rakennus sijoittuu osit-
tain kallion ja maakerroksen varaan on painumaero otettava huomioon suunnittelussa. Painuma-
eroja voidaan vähentää esimerkiksi massanvaihdolla ja esikuormituksella.

KADUT
Kadut voidaan perustaa maan-/kallionvaraisesti.

3.3 Alue 2 Ohut pehmeikköalue

POHJAOLOSUHTEET
Pohjamaan pinnassa on pääosin turve- ja liejukerros, joka rajautuu alapuoliseen savi- tai siltti-
kerrokseen. Turve- ja liejukerroksen paksuus maanäytteiden perusteella on arviolta enimmillään
2 m. Pehmeiden maakerrosten kokonaispaksuus vaihtelee 2…4 m välillä. Näiden alapuolella kai-
raukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon. Pohjamaa on routivaa.

PIHA-ALUEET, PARKKIPAIKAT JA LIIKUNTAKENTÄT
Alueet, joilla sallitaan pieniä painumia, voidaan perustaa maanvaraisesti. Paikalle voidaan tehdä
massanvaihto tai käytönaikaisia painumia tulee pienentää esikuormituksella. Ennen esikuormitus-
ta tulee poistaa mahdolliset turve- ja liejukerrokset. Esikuormituksen soveltuvuus tulee varmistaa
maanäytteistä.

PUTKIJOHDOT
Painumille herkkien viemärien kohdalla on varauduttava esimerkiksi esikuormitukseen tai
massanvaihtoon. Suunnittelussa on syytä ottaa huomioon painumaerot pehmeän ja kantavan
pohjamaan välillä esimerkiksi siirtymärakentein. Kaivettaessa pohjaveden pinnan alapuolelle
turve- ja liejukerroksen alapuolinen silttikerros saattaa häiriintyä helposti.

RAKENNUSTEN PERUSTAMINEN
Rakennukset voidaan perustaa pääosin maanvaraisesti. Maanvarainen perustaminen onnistuu,
kun pohjamaata esikuormitetaan tai tehdään massanvaihto savi- tai silttikerroksen alapintaan.
Alueella pehmeän maakerroksen paksuus vaihtelee ja rakennusten perustamisen suunnittelussa
tulee ottaa huomioon mahdolliset painumaerot ja niiden tasaaminen.

Ennen rakennusten maanvaraista perustamista tulee mittausjärjestelyillä varmistua pohjamaan
liikkeiden asettumisesta. Tämä koskee erityisesti raskaita, useampikerroksisia ja muurattuja tai
muuten painumille herkkiä rakennuksia ja rakenteita. Kevyille rakennuksille, kuten puu- ja teräs-
runkoisille halleille sekä katoksille voidaan sallia yleensä pieniä painumia, jotka tulee laskelmin
osoittaa olevan sallitun raja-arvon alapuolella.

KADUT
Kadut voidaan perustaa maanvaraisesti, kun pohjamaata esikuormitetaan tai tehdään massan-
vaihto. Ennen esikuormitusta tulee poistaa mahdolliset turve- ja liejukerrokset.

3.4 Alue 3 Paksu pehmeikköalue

POHJAOLOSUHTEET
Pohjamaa on turvetta ja liejua tai liejuista savea 2…7 m syvyyteen. Tämän alla on vaihtelevan
paksuisia savi- ja silttikerroksia. Kairaukset ovat päättyneet 4…9 m syvyydessä kiveen tai kalli-
oon.
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PIHA-ALUEET, PARKKIPAIKAT JA LIIKUNTAKENTÄT
Alueet, joilla sallitaan pieniä painumia, voidaan perustaa maanvaraisesti, jos turvekerrokset pois-
tetaan ja pehmeät maakerrokset esikuormitetaan. Alueiden perustaminen voidaan mahdollisesti
toteuttaa myös pengertämällä tehtävällä massanvaihdolla, jolloin turvekerros syrjäytetään osit-
tain penkereen sivuille ja alapuolelle. Pengertämällä tehtävässä massanvaihdossa tulee huomioi-
da penkereen pohjamaata syrjäyttävä vaikutus, joka voi ulottua kymmenien metrien päähän
pengerrettävästä kohteesta. Louheesta tehtävä penger tulee rakentaa korkeampana tulevaan
pintaan nähden. Lisäksi rakennettava penger tulee esikuormittaa ylipenkereellä vähintään 6 kk.

RAKENNUSTEN JA PUTKIJOHTOJEN PERUSTAMINEN
Aluetta ei lähtökohtaisesti suositella rakentamiseen. Kaikki rakennukset tulee ensisijaisesti perus-
taa tukipaaluilla kantavan pohjamaan (moreenin tai kallion) varaan. Tukipaaluina voidaan käyt-
tää lyötäviä teräsbetonipaaluja tai lyötäviä teräsputkipaaluja. Tukipaalujen pituus on arviolta noin
6…11 m.

Pehmeän maakerroksen paksuus erityisesti reuna-alueilla voi vaihdella ja rakennukset voidaan
mahdollisesti perustaa myös maanvaraisesti massanvaihdon ja tarvittaessa esikuormituksen va-
raan. Ennen esikuormitusta tulee poistaa turve- ja liejukerrokset. Massanvaihdon ja esikuormi-
tuksen soveltuvuus tulee selvittää tarkemmalla tonttikohtaisella pohjatutkimuksella.

KADUT
Kadut perustetaan ensisijaisesti tukipaaluilla kantavan maapohjan (moreenin tai kallion) varaan.
Tukipaaluina voidaan käyttää löytäviä teräsbetonipaaluja tai lyötäviä teräsputkipaaluja. Tukipaa-
lujen pituus on arviolta noin 6…11 m. Mahdollisesti kadut voidaan perustaa myös maanvaraisesti
massanvaihdon ja esikuormituksen avulla. Ennen esikuormitusta tulee poistaa turve- ja liejuker-
rokset.

4. YLEISIÄ HUOMIOITA PERUSTAMISTAVOISTA JA MAA-
RAKENTAMISESTA

4.1 Esikuormitus

Esikuormitusta voidaan käyttää katujen, rakennusten ja piha-alueiden käytönaikaisten painumien
vähentämiseksi. Esikuormitus tehdään esimerkiksi louhepenkereellä tai vastaavalla kitkamaalla.
Penkereen taso on tyypillisesti noin 1…2 m lopullisen katutason tai rakennuksen lattiapinnan ylä-
puolella.

Esikuormitusta käytettäessä on painuma-aikaa varattava riittävästi sekä seurattava painumia
kuormituksen aikana. Tyypillinen esikuormitusaika on 6…12 kk. Esikuormituspengertä ei saa ra-
kentaa jäätyneen maan päälle. Turve- ja liejukerrokset on poistettava, sillä ne heikentävät esi-
kuormituksen käyttökelpoisuutta. Esikuormituksen käytön edellytyksenä on pohjamaan sopivuu-
den selvittäminen maaperänäytteenotoin.

4.2 Paalutus

Paaluina voidaan käyttää lyötäviä teräsbetonipaaluja tai teräsputkipaaluja. Paalut varustetaan
kalliokärjillä. Paalutustyössä tulee huomioida paalutustärinän vaikutus ympäröiviin rakenteisiin
sekä paalutustärinän mahdollisesti pohjamaata tilapäisesti heikentävä vaikutus, joka voi vaikut-
taa pehmeikölle rakennettujen täyttöjen vakavuuteen sortumaa vastaan. Paalutetut rakenteet
ovat käytännössä painumattomia, joten näihin liittyviin rakenteisiin (esimerkiksi paalutettuun
taloon liittyvässä vesihuoltolinjassa) sekä piha-alueisiin on otettava huomioon mahdollinen pai-
numaero esimerkiksi siirtymärakenteella.
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4.3 Massanvaihto

Massanvaihto on taloudellisesti kannattava pohjanvahvistusratkaisu yleensä, kun massanvaihdon
syvyys on noin 2…3 m ja kaivantoa ei tarvitse tukea.

Pohjaveden alapuolisiin massanvaihtoihin materiaalina suositellaan käytettävän kalliolouhetta.
Mikäli massanvaihtoa ei tehdä pehmeän kerroksen alapintaan saakka, on massanvaihdon alapuo-
lisen maakerroksen painuminen otettava huomioon suunnittelussa.

4.4 Täytöt

Rakennusten alapuoliset täytöt tulee tehdä karkearakeisesta, routimattomasta maamateriaalista
esimerkiksi sorasta, hiekasta, soramoreenista tai murskeesta. Rakennettaessa alueille 2-3 täyttö-
jä maanvaraisen rakennuksen viereen, tulee huomioida täytön pohjamaata kuormittava vaikutus,
joka voi olla suurempi kuin maanvaraisella rakennuksella itsellään ja näin ollen aiheuttaa painu-
mia rakennukselle. Alueilla 2 ja 3 on lisäksi huomioitava täyttöjen aiheuttama maan sortumariski.
Esimerkiksi paalutettujen rakennusten lähistölle tehdyt täytöt voivat aiheuttaa liukusortuman
rakennuksen alle.

4.5 Kellarit

Mikäli alueelle suunnitellaan tehtäväksi maanalaisia tiloja tai kellareita, tulee pohjavedenpinnan
sijainti selvittää. Alueilla, jossa orsi- tai pohjavesi on lähellä maanpintaa, ei suositella maanalais-
ten kellareiden rakentamista.

4.6 Läjitysalueet

Mikäli läjitysalueita sijoitetaan pehmeille turvealueille, tulee ottaa huomioon läjitettävien masso-
jen pohjamaata syrjäyttävä vaikutus. Läjitettävien massojen laajuudesta riippuen vaikutus voi
ulottua kymmenien metrien päähän läjitysalueesta.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET

Maaperäolosuhteet kallioalueiden ympäristössä vaihtelevat moreenialueista syviin pehmeikköalu-
eisiin. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee tehdä tutkimuksia Kuivassuontien varressa sijaitsevalta
peltoalueelta sekä riittävästi tonttikohtaisia lisätutkimuksia. Rakennusten ja katujen perustami-
nen edellyttää erillistä selvitystä perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeusasemasta.

Paalupituudet on arvioitu painokairausten perusteella. Luotettavampaa paalupituuksien arviointia
sekä louhintamäärän selvittämistä varten alueella tulee tehdä runsaasti porakonekairauksia.

Suunnittelualueen topografian ja vaihtelevien pohjaolosuhteiden takia maarakennustöissä tulee
pyrkiä massamäärien optimointiin, kuten maa- ja kallioleikkauksista saatavien massojen hyödyn-
tämiseen alueella tehtävissä täytöissä. Massatasapainon saavuttaminen edellyttää lisätarkastelu-
ja optimaalisten tasauskorkeuksien selvittämiseksi.

Asemakaavoituksessa voidaan vaikuttaa alueen rakentamiskustannuksiin esimerkiksi ohjaamalla
rakennuskannan sijoittamista geoteknisen rakennettavuuden kannalta heikoimpien alueiden ul-
kopuolelle. Tutkimusten perusteella tuleva rakennuskanta on teknistaloudellisesti kannattavinta
sijoittaa alueille 1 ja 2, joissa rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti kallion ja kantavan
moreenin tai massanvaihdon varaan. Pieniä painumia sallivia kenttäalueita voidaan sijoittaa pak-
suimmille pehmeikköalueille tämän raportin kappaleessa 3 esitetyillä pohjarakentamistoimenpi-
teillä.
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1. Liikenneyhteydet 

 

Tärpättitislaamo on suunniteltu rakennettavaksi Rauman Koilliselle 

teollisuusalueelle. Sijaintipaikan lähistöllä sijaitsevat mm. Hevos-

suon jäteasema, Suiklansuon teollisuusjätteen kaatopaikka sekä 

Fingrid Oyj:n sähköasema ja Rauman tasavirta-asema. 

 

Tärpättitislaamo tulisi sijaitsemaan Hevossuontien varrella, joka 

kytkeytyy Vuorenalhontiehen ja Kuivassuontiehen. Kaikki kadut 

ovat tällä hetkellä melko vähäliikenteisiä (tarkempaa tietoa liiken-

nemääristä ei ole ollut saatavilla). Em. katujen kautta on yhteydet 

laajemmin katu- ja maantieverkkoon. Valtatielle 12 liittyvä Kuivas-

suontie on tällä hetkellä (kevät 2017) painorajoitettu 8 tonniin, 

koska katu kulkee kantavuudeltaan huonon pohjamaan (turvetta ja 

savea) päältä (Ramboll 2016). Valtatielle 8 liittyvä Vuorenalhontie 

risteää Kokemäki–Rauma –radan kanssa ja kohdassa on tällä het-

kellä tasoristeys.  

 

2. Liikenteelliset vaikutukset 

 

Tärpättitislaamon arvioitu liikenne tuotos on noin 10 raskasta ajo-

neuvoa arkivuorokaudessa (Gaia Consulting Oy 2016) Ympäristö-

ministeriön ”Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa” 

– mukaan kemian teollisuuden toimipaikka aiheuttaa arkisin noin 

20 tavaraliikenteen käyntiä toimipaikkaa kohden. Kemian teollisuus 

aiheuttaa noin 1,2 kävijää työntekijää kohden vuorokaudessa (Ym-

päristöministeriö 2008, s. 36). Tärpättitislaamon on oletettu lukeu-

tuvan kemian teollisuuteen.  

 

Tärpättitislaamon liikennetuotos on erittäin pieni, joten se ei aiheu-

ta vaikutuksia ympäröivän liikenneverkon tai valtatien 12 tasoliit-
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tymän toimivuuteen. Valtatien 8 suunnasta kulku tapahtuu Lakarin eritasoliittymän kautta. 

Raskaan liikenteen reitti kulkee teollisuusalueen läpi, jolloin liikenne ei myöskään aiheuta 

turvallisuusongelmia. 

 

Tärpättitislaamon rakentaminen edellyttää Vuorenalhontien parantamista ja tasoristeyksen 

poistamista Vuorenalhontieltä. Vaihtoehtoisesti raskas liikenne tislaamolle voisi kulkea Kui-

vassuontien kautta, mikäli sen kantavuutta parannettaisiin niin, että katu kestää raskaat 

ajoneuvot.  

 

Tärpätti on Liikenneturvallisuus Trafin mukaan luokiteltu palavaksi nesteeksi, jonka leimah-

duspiste on enintään 60 °C. (Trafi 2012) Tärpättitislaamon aiheuttama liikennemäärä on niin 

vähäinen, etteivät kuljetukset aiheuta erityistä VAK-riskiä. 

 

Kuvassa 1 on esitetty Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan yhteydessä laadittu liiken-

teen tavoiteverkko vuodelle 2035 (Ramboll 2016). Tavoitetilassa tärpättitislaamon liikenne 

suuntautuu valtatielle 12 Kuivassuontien kautta Koillisväylälle ja edelleen valtatien 12 mah-

dolliseen eritasoliittymään. Valtatielle 8 reitti kulkee Vuorenalhontien tai Kuivassuontien 

kautta Koillisväylälle ja edelleen Lakarin eritasoliittymään. 

 

 
Kuva 1. Ote Rauman Koillisen teollisuusalueen osayleiskaavan tavoiteverkosta 2035. Tärpättitislaamon 

alustava sijainti kuvassa oranssilla. 
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